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WSTĘP
Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) zwana dalej
„ustawą” lub „ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie.
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera
informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego pn:
„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu
oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”.
Niniejsza SIWZ została opracowana na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy.

1.

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Dane Zamawiającego:

1.1.

Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
 tel. (+48 18) 20–120–21
REGON: 000311510
 fax (+48 18) 20–153–51
NIP: 736–14–54–039
 adres poczty elektronicznej:
zp@szpital-zakopane.pl
 adres strony internetowej:
www.szpital-zakopane.pl
Adres do korespondencji:
Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
ulica Kamieniec 10
34-500 Zakopane
Administracja Szpitala Powiatowego w Zakopanem jest czynna w dniach:
1) Poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:00.

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

Tryb udzielenia zamówienia:
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych
wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
jest o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy.
Postępowanie oznaczone jest jako znak sprawy: ZP / 17 / 20.
Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na
powyższe oznaczenie.
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej
zamawiającego pod adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA
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PUBLICZNE) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych zwanego dalej „BZP”.
Niniejsza SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego pod adresem:
www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) od dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

2.6.

3.

Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. 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 73
(siedemdziesiąt trzy) Pakiety, wg szczegółowego zakresu i podziału przedstawionego pniżej
w punkcie 3.4 niniejszej SIWZ.
3.2. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa wyżej w szczególności obejmuje:
1)
Wykonanie planowych czynności konserwacyjno-przeglądowych, z uwzględnieniem
kontroli zużycia części mechanicznych, części zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych, wykonanie bieżących napraw, a w przypadku endoskopów
dodatkowo przeprowadzenie w serwisie testów (MPE),
2)
Nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem,
3)
Legalizację,
kalibrację,
walidację,
sprawdzenie
instalacji
bezpieczeństwa
mechanicznego, elektronicznego (z uwzględnieniem skuteczności uziemiania i
zerowania) oraz oprogramowanie urządzeń, w tym kontrolę funkcjonalności i
kasowanie błędów,
4)
Regulację wymaganych przez producenta parametrów,
5)
Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy,
6)
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania
powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa,
7)
Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni
roboczych od terminu uzgodnionego z zamawiającym,
8)
Zamawiający każdorazowo uzgodni w formie pisemnej datę przeglądu urządzenia z
wykonawcą. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu, wykonawca
powiadomi zamawiającego o zaistniałej konieczności z wyprzedzeniem co najmniej 2
dni roboczych,
9)
Wykonawca zapewnia reakcję ze strony serwisu rozumianą, jako podjęcie naprawy w
ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki w dni robocze od
poniedziałku do piątku,
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10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

23)

Wykonawca zapewnia stałe szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie
wprowadzonych zmian przez przedstawicieli wykonawcy, przy czym koszty szkolenia
ponosi wykonawca,
W przypadku wyłączenia z eksploatacji urządzenia bądź aparatu, do wykonawcy
należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu informacji:
„URZĄDZENIE
NIESPRAWNE
–
NIE
UŻYWAĆ”,
bądź
„URZĄDZENIE
PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ”,
W cenie za przegląd techniczny wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty
związane z usługą, w tym koszty dojazdu czy koszty przesyłki,
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami producenta aparatury i sprzętu
medycznego, a także zgodnie z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż.,
Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej,
narzędzi i materiałów w siedzibie zamawiającego,
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usługi w siedzibie wykonawcy,
wszelkie koszty (m. in. transportu, przesyłki, itp.) powinny być wkalkulowane w cenę
usługi a zamawiający nie będzie obciążany tymi kosztami,
Ponadto zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy usługa będzie wykonywana w
siedzibie wykonawcy, a okres jej realizacji będzie trwał dłużej niż 3 dni robocze, to
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu na czas wykonywania usługi
urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych (dostawa sprzętu zastępczego nie dotyczy TK oraz aparatów RTG),
Usługi serwisowe wykonawca będzie wykonywać zgodnie z pisemnym zleceniem
zamawiającego; zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, jakie mogą
być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności konserwacyjnych i
przeglądowych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości
danego sprzętu czy aparatury, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normami,
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,
W przypadku braku akceptacji kosztów, zamawiający zastrzega sobie prawo do
naprawy urządzenia bądź usunięcia awarii we własnym zakresie,
Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym z pracownikiem Sekcji
Technicznej tak, aby nie spowodowały one zakłóceń w pracy Szpitala,
W terminie do końca obowiązywania umowy zamawiający może odstąpić od umowy w
części lub całości w przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania umowy przez
wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających
konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzanych postępowań
kasacyjnych, lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w
przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy. Zwiększenie zakresu
przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy
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24)
25)

26)
27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

będzie każdorazowo wymagało obustronnej zgody oraz przygotowania kalkulacji
cenowej przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części,
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z
zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy
licząc od daty wykonania napraw,
Na dostarczone części zamienne i podzespoły, zamawiający wymaga gwarancji
minimum 6 miesięcy od daty wykonania wymiany,
W przypadku konieczności wymian części, zaleca się oferowanie części oryginalnych,
tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych i użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów
równoważnych, posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne i użytkowe; jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez wykonawcę
produktów równoważnych do oryginalnych, przedstawiciel autoryzowanego serwisu
stwierdzi, że powodem powstania awarii bądź uszkodzenia sprzętu posiadanego przez
zamawiającego jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez
producenta (zaoferowanych przez wykonawcę produktów równoważnych) koszty
naprawy oraz usunięcia awarii ponosi wykonawca,
Zamawiający zastrzega, że w przypadku wymiany części urządzeń zepsutych,
zużytych, zamiennych itp. na nowe wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia
tych części zamawiającemu,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności będących
przedmiotem umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z
należytą starannością,
Wykonawca każdorazowo ma obowiązek wpisania do dokumentacji sprzętu (paszportu
technicznego lub zeszytu urządzenia) wykonanych czynności,
Wykonawca każdorazowo, po wykonaniu czynności objętych przedmiotem
zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport) w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i
zatwierdzony przez zamawiającego, zawierającą następujące informacje:
a)
Rodzaj sprzętu,
b)
Rodzaj wykonanej usługi,
c)
Wyszczególnienie wymienionych podzespołów,
d)
Ilość roboczogodzin,
e)
Informacja o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do eksploatacji,
f)
Data następnego przeglądu/kalibracji/walidacji/legalizacji.
W przypadku wystąpienia kosztów przewyższających 75% wartości nowego sprzętu,
wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zamawiającego przed
przystąpieniem do naprawy,
W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego,
wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i uczestniczenie w
rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje wykonawcę o terminie i
zakresie rewizji. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizji; w
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przypadku niedopuszczenia aparatu do eksploatacji przez UDT wskutek
nieprawidłowego przygotowania aparatu do rewizji, wykonawca ponosi koszty
związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.
3.3. Warunki wykonania zamówienia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ.
3.4. Świadczenie usług, o których mowa wyżej obejmuje następujący sprzęt i aparaturę
medyczną Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem:

PAKIET – nr 1

Aparat do badania słuchu
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Aparat do badania słuchu OTO READ

9119159

T-4-42-1022

2009

43 N

O.
Neonatologiczny

Oticon

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2010

9A

O. AiIT

Fresenius

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

PAKIET – nr 2

Aparat do hemodializy

1.

Numer
seryjny

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Aparat do hemodializy Multifiltrate

Numer
ident.

7MUG2986 T-4-42-65-1

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

PAKIET – nr 3

Aparaty do podgrzewania płynów
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Aparat do podgrzewania płynów
Animec AM-301

2018D0057

4-43-48-2

2018

115 R

O. Ratunkowy

Animec

2.

Aparat do podgrzewania płynów
Animec

AM2S5A

T-4-42-9a17

2001

40 R

O. Ratunkowy

Animec

3.

Aparat do podgrzewania płynów
Animec

11331253

T-4-42-68-3

2011

70 R

O. Ratunkowy

Animec

4.

Podgrzewacz płynów infuzyjnych AM2S

11331252

T-4-42-68-4

2011

44 BO

Blok Operacyjny

Animec

5.

Podgrzewacz do płynów infuzyjnych

SK 8203
/005/2017

4-48-73127

2017

44 GP

O. Położniczo
Ginekologiczny

TRIBO

6.

Podgrzewacz płynów infuzyjnych AM2S

11331254

T-4-42-68-5

2011

45 BO

Blok Operacyjny

Animec

PAKIET – nr 4

Aparaty do znieczulania
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

Fabius

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

20412

T-4-42-2-17

2000

3 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Dräger
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2.

Fabius Tiro

ASBK 0253 T-4-42-2-19

2010

30 BO

Blok Operacyjny

Dräger

3.

Fabius Tiro

ASBK 0252 T-4-42-2-20

2010

29 BO

Blok Operacyjny

Dräger

4.

Fabius Tiro

ASBK 0251 T-4-42-2-21

2010

28 BO

Blok Operacyjny

Dräger

5.

Fabius GS Premium

ASFE 0076 T-4-42-2-22

2014

23 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Dräger

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

PAKIET – nr 5

Aparat do znieczulania
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Prima SP101

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

SP 110753

T-4-42-2-18

2008

32 R

O. Ratunkowy

Penlon

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

PAKIET – nr 6

Aparat do znieczulania
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
EXCEL-210SE

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

AMAB
00575

T-4-42-2-16

1998

37 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Ohmeda

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

PAKIET – nr 7
Aparaty EKG

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

AsCARD III

18/98

T-4-42-1946

1998

1D

O. Pediatryczny

Aspel

2.

AsCARD B 56A

543/03

T-4-42-1948

2002

43 R

O. Ratunkowy

Aspel

3.

AsCARD A 4 D

222/02

T-4-42-1949

2002

8R

O. Ratunkowy

Aspel

4.

AsCARD B5 EKO

236/04

T-4-42-1950

2004

42 R

Karetka KTT
99PJ

Aspel

5.

AsCARD RS 232 + wózek WB5

379/07
+237/07

T-4-42-1952

2007

2 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej.

Aspel

6.

AsCARD ORANGE

0276

4-42-16-36

2016

3 OCD

Opieka
Calodobowa

Aspel

7.

AsCARD Green V.05

1525/17

4-42-16-37

2017

11 Pal

O. Paliatywny

Aspel

8.

AsCARD ORANGE

0867

4-42-16-41

2019

023 W

O. Wewnętrzny

Aspel

9.

ECG 300 G

CL1505100
098

4-42-16-34

2015

19 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CONTEC

10.

ECG 300 G

CL1510100
133

4-42-16-35

2015

13 K

O. Kardiologiczny

CONTEC
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O. Chirurgi
UrazowoOrtopedycznej
Opieka
Całodobowa

11.

ECG 300 GT

06AP00089
8

4-42-16-30

2013

1 ChU

12.

ECG 300 GT

06AP00092
0

4-42-16-31

2013

1 OCD

13.

ECG 300 GT

06AP00090
8

4-42-16-32

2013

2 OCD

Opieka
Calodobowa

CONTEC

14.

M-TRACE 3-6-12

392

T-4-42-1954

2009

18 K

O. Kardiologiczny

M4Medical

15.

M-TRACE 3-6-12

393

T-4-42-1955

2009

15 W

O. Chorób
Wewnętrznych

M4Medical

16.

M-TRACE 3-6-12

2318

T-4-42-1956

2014

7R

O. Ratunkowy

M4Medical

17.

ECG 300 G Contec

06AP00100
1

4-42-16-27

2013

5A

O. AiIT

CONTEC

18.

ECG 300 G Contec

06AP00099
4

4-42-16-28

2013

84 R

O. Ratunkowy

CONTEC

19.

ECG 300 G Contec

06AP00100
3

4-42-16-29

2013

1 POZ

POZ

CONTEC

20.

ECG 300 G Contec

CL1505100
115

4-42-16-33

2015

4 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

CONTEC

CONTEC
CONTEC

PAKIET – nr 8
Rejestratory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Rejestrator ASP 702-27

102/04

T-4-42-38-2

2004

1 EKG

Pracownia EKG

Aspel

2.

Rejestrator ASP 702-27

41805

T-4-42-38-4

2006

2 EKG

Pracownia EKG

Aspel

3.

Rejestrator ASP 702-27

236/07

T-4-42-38-7

2007

2K

O. Kardiologiczny

Aspel

4.

Rejestrator ASP 702-27

240/07

T-4-42-38-8

2007

49 K

O. Kardiologiczny

Aspel

5.

Rejestrator ASP 702-27

241/07

T-4-42-38-9

2007

4K

O. Kardiologiczny

Aspel

6.

Rejestrator ASP 702-27

242/07

T-4-42-3810

2007

5K

O. Kardiologiczny

Aspel

7.

Rejestrator ASP 712 z systemem Alfa

183

T-4-42-3816

2016

13 W

O. Chorób
Wewnętrzny

Aspel

8.

Rejestrator ASP 712

111

T-4-42-3817

2016

16 W

O. Chorób
Wewnętrzny

Aspel

9.

Rejestrator ASP 712

250

T-4-42-3819

2017

12 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

10.

HOLCARD CR07

1662

T-4-42-3818

2016

27 W

O. Chorób
Wewnętrzny

Aspel

11.

HOLCARD CR07

213/04

T-4-42-38-3

2004

7K

O. Kardiologiczny

Aspel

12.

HOLCARD CR07

176/09

T-4-42-3811

2009

20 K

O. Kardiologiczny

Aspel

13.

HOLCARD CR07

354

T-4-41-6-26

2013

1 RK/6

O.Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

14.

HOLCARD CR07

346

T-4-41-6-27

2013

1 RK/7

O.Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

15.

HOLCARD CR07

388

T-4-41-6-28

2013

1 RK/8

O.Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel
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16.

HOLCARD CR07

T-4-41-6-29

450

2013

1 RK/9

O.Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

PAKIET – nr 9
Rejestratory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Rejestrator BI 9800+3

EWA12720
9

T-4-42-764/4

2013

36 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

2.

Rejestrator BI 9800+3

EWA12762
4

T-4-42-764/3

2013

35 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

3.

Rejestrator BI 9800+3

EWA
127211

T-4-42-764/5

2013

37 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

4.

Rejestrator BI 9800+12

EBA
126260

T-4-42-764/1

2013

33 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

5.

Rejestrator BI 9800+12

EBA
126262

T-4-42-764/2

2013

34 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

6.

Rejestrator BI 9800TL+12

BI4A12111
88

T-4-42-3812

2014

5 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Biomedical
Instruments

7.

Rejestrator BI 9800TL+12

BIA4A1212
709

T-4-42-3813

2015

16 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

8.

Rejestrator BI 9800TL+12

BI4A12127
18

T-4-42-3815

2015

47 K

O. Kardiologiczny

Biomedical
Instruments

9.

Rejestrator BI 9900

G310100130

4-42-335-1

2018

01 PK

Poradnia
Kardiologiczna

Biomedical
Instruments

PAKIET – nr 10
Aparat RTG

Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
AXIOM LUMINOS EXCEL EDITION

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

4177

T-4-40-1-41

2012

1 RTG

Pracownia RTG

Siemens

PAKIET – nr 11
Aparat RTG

Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Fluorostar ramię C

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

79-S10051

T-4-40-1-45

2013

1 BO

Blok Operacyjny

GE Medical
Systems

PAKIET – nr 12
Aparat RTG

Lp.

1.

Nazwa sprzętu / Typ
ZEN-5000 z ramieniem C

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

ZEN09120110516

T-4-40-1-46

2016

19 BO

Blok Operacyjny

GENORAY
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PAKIET – nr 13
Ultrasonografy

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

O. PołożniczoGinekologiczny

Aloka

1.

Aparat USG ALOKA SSD 3500

M 15863

T-4-42-4932

2010

36 GP

2.

Aparat USG Flex Focus 1202

5000332

T-4-42-4933

2011

23 ChO

3.

Aparat USG Mindray DP 9900 PLUS

ME 760172

T-4-42-4930

2007

6 ChU

4.

Aparat USG Mindray DP10

6N35001275

T-4-42-4937

2013

1R

5.

Aparat USG SonoScape A6

26268475

T-4-42-4934

2013

3 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

SonoScape

6.

Aparat USG SonoScape A6

26268369

T-4-42-4935

2013

26 W

O.Chorób
Wewnętrznych

SonoScape

7.

Aparat USG MyLab Six

16350345

T-4-42-4939

2017

26 D

O. Pediatryczny

Esaote

8.

Aparat USG Toshiba Xario SSA 660

LGA
07366433

T-4-42-4929

2007

51R

O.Ratunkowy

Toshiba

9.

Acuson CV 70

HAE 0893

T-4-42-82-5

2007

48 K

O. Kardiologiczny

Siemens

10.

Echokardiograf Prosound F37

202M5893

T-4-42-82-6

2013

30 K

O. Kardiologiczny

Aloka

11.

LOGIQ F6

391593WX
1

T-4-42-4938

2014

9 RTG

RTG

GE
Healthcare

O. Chirurgii
Ogólnej
O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
Karetka KTT HJ
99

B&K
Mindray
Mindray

PAKIET – nr 14

Detektory tętna płodu
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Fedo

2009251

4-42-32244

2009

9 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Sonomed

2.

Fedo

2009252

4-42-32245

2009

10 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Sonomed

3.

Fedo

2009253

4-42-32246

2009

11 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Sonomed

4.

UDT 300 SD - R

2017-B
3615

4-42-32248

2017

42 GP

5.

UDT 300 D

2017 - B
3488

4-42-32247

2017

4 PGP

O. PołożniczoGinekologiczny
Por.
Ginekologiczno
Położnicza

BRAEL
BRAEL

PAKIET – nr 15
Kardiotokografy

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Kardiotokograf F3

2.

Kardiotokograf F6

Numer
seryjny

Numer
ident.

330080T-4-42-28aM12701670
7
002
112894T-4-42-28aM12100250
6
001

- 10 -

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2013

7 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

EDAN

2012

39 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

EDAN
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3.

Aparat KTG Cadence II Dual

CADII2020
9B7367DF

T-4-42-28a5

2009

35 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

EDAN

4.

Aparat KTG Cadence I Dual

CADA2020
963699DF

T-4-42-28a4

2009

1 PGP

P. PołożniczoGinekologiczna

EDAN

5.

Kardiotokograf CMS 800 G

EW140210
0114

T-4-4228A-8

2015

8 GP

O. PlłożniczoGinekologiczny

CONTEC

6.

Kardiotokograf CMS 800 G

EW140210
0066

T-4-4228A-9

2015

17 GP

O. PlłożniczoGinekologiczny

CONTEC

PAKIET – nr 16

Aparaty urologiczne
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Litchotryptor ultradźwiękowy
2271.001

1100207109

T-4-42-6111

2014

9 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

RICHARD
WOLF

2.

Zestaw do kruszenia kamieni w nerce
5000311991
i pęcherzu - Nefroskop 8965.401

T-4-42-6110

2014

29 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

RICHARD
WOLF

3.

Zestaw do cystoskopii operacyjny 2
optyki - Cysto Uretroskop

1100461410,
T-4-42-62-5
5000311725

2014

31 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

RICHARD
WOLF

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

PAKIET – nr 17

Aparaty urologiczne
Numer
seryjny

Numer
ident.

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Zestaw do endourologii TELE PACK
X Endoskopowa medyczna jednostka
wizyjna

KM/7890/01 T-4-42-61-8

2013

25 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

Karl Storz

2.

Resektoskop monopolarny

5000238839 T-4-42-61-5

2013

27 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

Karl Storz

3.

Uretrotom optyczny

5000238839 T-4-42-61-7

2013

27 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

Karl Storz

PAKIET – nr 18

System do litotrypsji laserowej
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

System do litotrypsji laserowej - Laser
Holmowy Rhapsody H30

LHT-08690914

T-4-42-6112

2014

32 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

COOK
MEDICAL

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje: wymianę filtra wody, zwierciadła, foot switcha, sprawdzenie wiązek energii. konserwacja i czyszczenie.

PAKIET – nr 19
Defibrylatory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

CardioAid 100

12113013

4-42-339-7

1993

1K

O. Kardiologiczny

Artema

2.

CardioAid 100 + stacja baz TM 100

12115002

T-4-42-88-1

1996

27 R

O. Ratunkowy

Artema
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3.

DefiMax Biphasic

11090168

T-4-42-88-4

2009

19 K

O. Kardiologiczny

EMTEL

4.

LIFEPAK 12

35113460

T-4-42-9a26

2007

47 R

Karetka KTT 99
PJ

Physio
Control

5.

LIFEPAK 12

37616727

T-4-42-9a27

2008

46 R

Karetka KTT 99
VN

Physio
Control

6.

LIFEPAK 9

803711

T-4-42-88-2

1994

2 PK

P. Kardiologiczna

Physio
Control

7.

LIFEPAK 15

40109591

T-4-42-88-6

2011

72 R

Karetka KTT 6 E
99

Physio
Control

8.

LIFEPAK 15

40109592

T-4-42-88-7

2011

71 R

Karetka KTT 9 J
99

Physio
Control

9.

LIFEPAK 20E

44131489

T-4-42-8813

2015

2R

O. Ratunkowy

Physio
Control

10.

LIFEPAK 20E

44131460

T-4-42-8814

2015

25 R

O. Ratunkowy

Physio
Control

11.

BENEHEART D 3

EL28004675

T-4-42-88-8

2012

11 BO

Blok Operacyjny

Mindray

12.

HEARTSTART

US8130678
1

T-4-42-8810

2013

2 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

PHILIPS

13.

LIFEPAK 15

40758462

T-4-42-88-9

2012

28 R

Karetka KTT 5 E
99

Physio
Control

14.

M-SERIES

T
00A08389

T-4-42-9a3/7

2000

9W

O. Chorób
Wewnętrznych

ZOLL

15.

M-SERIES

T
00A08518

T-4-42-9a4/10

2000

6R

O. Ratunkowy

ZOLL

16.

R-SERIES

AF
T-4-42-88-5
10G011398

2010

103 A

O. AiIT

ZOLL

17.

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

AB
10C013720

4-42-33911

2010

61 R

Karetka KTT 9 J
99

ZOLL

18.

LIFE Point Pro

14 LPP115

T-4-42-8812

2014

4 ChO

O.Chirurgii
Ogólnej/Urologia

19.

LIFE Point Pro

14LPP114

T-4-42-8811

2014

4 GP

O.PołożniczoGinekologiczny

Metsisi
Medical
Technik
Metsisi
Medical
Technik

PAKIET – nr 20

Aparaty do kompresji klatki piersiowej
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

LUCAS 2

30124866

T-4-42-9a32

2012

77 R

Karetka KTT
9J99

Physio
Control

2.

LUCAS 2

30148960

T-4-42-9a36

2014

45 R

Karetka KTT
99VN

Physio
Control

3.

LUCAS 2

30148959

T-4-42-9a34

2014

13 R

Karetka KTT
5E99

Physio
Control

PAKIET – nr 21

Diatermie (aparaty elektrochirurgiczne)
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Aparat Elektrochirurgiczny ES 350 z
modułem argon

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

36740

T-4-42-80-2

2006

9 BO

Blok Operacyjny

EMED
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2.

Diatermia ES 350

35430

T-4-42-87-2

2005

5 PGP

P. PołożniczoGinekologiczna.

EMED

3.

VIO 300 S + APC2

11323810

T-4-42-87-3

2010

39 BO

Blok Operacyjny

ERBE

4.

VIO 300 S + APC2

11323815

T-4-42-87-4

2010

40 BO

Blok Operacyjny

ERBE

5.

VIO 300 S + APC2

11323809

T-4-42-87-5

2010

41 BO

Blok Operacyjny

ERBE

6.

ERBOTOM ICC 200

10128-002

T-4-42-1181

2007

2 END

Pr. Endoskopii

ERBE

7.

Urządzenie do elektrochirurgii
bipolarnej Waporyzator VAPR 3

1321504,13
T-4-42-80-3
1

2013

10 BO

Blok Operacyjny

De Puy Mitek

8.

VIO 50C

9.

ATOM

11379943

T-4-42-87-6

2014

1 PDER

Poradnia
Dermatologiczna

ERBE

620163

T-4-42-87-7

2016

41 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

EMED

PAKIET – nr 22
Inhalatory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

-----

4-42-64A118

2020

28 ChO

O. Chirurgii
Ogólej

PHILIPS

07A944A02
06

4-42-13535

1995

22 D

O. Pediatryczny

Flaem Nuova

1.

Inhalator Philips respironics Inno
Spire

2.

Nebulizator Elisir

3.

Inhalator Thomex MB

40747

T-4-42-64a90

2005

8K

O. Kardiologiczny

Medbryt

4.

Inhalator Thomex L2

30403

T-4-42-74-3

1990

5D

O. Pediatryczny

Medbryt

5.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354221
4

4-42-64A111

2018

28 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

6.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354309
0

4-42-64A112

2018

29 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

7.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354308
9

4-42-64A113

2018

30 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

8.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354308
6

4-42-64A114

2018

31 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

9.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354309
1

4-42-64A115

2018

32 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

10.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202354308
8

4-42-64A116

2018

33 D

O. Pediatryczny

PHILIPS

11.

Inhalator Respironics InnoSpire
Essence

202369667
9

4-42-64A117

2018

14 W

O. Wewnętrzny

PHILIPS

12.

Nebulizator Medel PRO

15198

4-42-64a92

2006

2 GP

O.PołożniczoGinekologiczny

PHILIPS

13.

Inhalator Tech Med TM

11A734006
6

4-42-64a95

2013

2D

O. Pediatryczny

Tech-Med

14.

Inhalator Tech Med TM

11A734006
3

4-42-64a96

2013

4D

O. Pediatryczny

Tech-Med

15.

Inhalator Tech Med TM

11A734006
1

4-42-64a98

2013

10 D

O. Pediatryczny

Tech-Med

16.

Inhalator Tech Med TM

11A734006
2

4-42-64a99

2013

15 D

O. Pediatryczny

Tech-Med

17.

Inhalator kompresorowo tłokowy Intec
Velum CN01-WC2

SN PL
001021509
00250

4-42-64a103

2016

10 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Shenzen
Aeon
Technology
Co.,Ltd.
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18.

Inhalator Omron NE-C28P

201501025
69 UF

4-42-64A105

2017

28 W

O. Wewnętrzny

OMRON

19.

Inhalator Omron NE-C28P

201601017
95 UF

4-42-64A106

2017

29 W

O. Wewnętrzny

OMRON

20.

Inhalator Omron NE-C28P

201612111
19UF

4-42-64A107

2017

6 Pal

O. Paliatywny

OMRON

21.

Inhalator Omron NE-C28P

201612111
18UF

4-42-64A108

2017

7 Pal

O. Paliatywny

OMRON

22.

Inhalator Omron NE-C28P

201612111
17UF

4-42-64A109

2017

8 Pal

O. Paliatywny

OMRON

23.

Inhalator Omron NE-C28P

201612210
82UF

4-42-64A110

2017

9 Pal

O. Paliatywny

OMRON

PAKIET – nr 23
Inkubatory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

ATOM 2100G1

2.

Inkubator ATOM V 2100G + SIPAP

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1628915

T-4-42-1142

2006

3N

O.
Neonatologiczny

ATOM

19990309 +
AJN 02497

T-4-42-1145

2009

41 N

O.
Neonatologiczny

ATOM

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

PAKIET – nr 24
Inkubator

Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Inkubator zamknięty GIRAFFE

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

HDHS
50440

T-4-42-1146

2013

45 N

O.
Neonatologiczny

GE
Healthcare

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

PAKIET – nr 25

Ogrzewacze Noworodkowe
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Ogrzewacz noworodkowy –
promiennik podczerwieni IR10

15-202

T-4-42-1143

2008

26 N

O.
Neonatologiczny

Unimed

2.

Ogrzewacz noworodkowy –
promiennik podczerwieni IR10

15-283

T-4-42-1144

2009

1 PN

P.
Neonatologiczna

Unimed

PAKIET – nr 26
Kardiomonitory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent
CONTEC
Medical
Systems CO
CONTEC
Medical
Systems CO

1.

CMS 8000 CONTEC

AX1309100
043

T-4-42-2761

2014

2 ChU

O. Chirurgii
UrazowoOropedycznej

2.

CMS 8000 CONTEC

AX1308200
002

T-4-42-2759

2014

25 BO

Blok Operacyjny
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3.

CMS 8000 CONTEC

AX1309100
099

T-4-42-2760

2014

26 BO

Blok Operacyjny

4.

CMS 8000 CONTEC

AX1309200
088

T-4-42-2756

2014

32 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

5.

CMS 8000 CONTEC

AX1309200
055

T-4-42-2758

2014

34 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

6.

CMS 8000 CONTEC

AX1309100
090

T-4-42-2757

2014

33 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

7.

CMS 8000 CONTEC

AX1211200
045

T-4-42-2754

2013

80 R

O. Ratunkowy

8.

CMS 8000 CONTEC

AX1211200
051

T-4-42-2753

2013

81 R

O. Ratunkowy

9.

CMS 8000 CONTEC

AX1211200
045

T-4-42-2752

2013

82 R

O. Ratunkowy

10.

CMS 8000 CONTEC

AX1211200
059

T-4-42-2751

2013

83 R

O. Ratunkowy

11.

COMEN STAR 8000

E71309210
16L

T-4-42-2755

2013

47 N

O.
Neonatologiczny

12.

CMS 8000 CONTEC

AX
140910001
5

T-4-42-2762

2014

5 ChO

O. Chirurgii
Ogólej

13.

CMS 8000 CONTEC

AX1409100
095

T-4-42-2763

2014

6 ChO

O. Chirurgii
Ogólej

14.

CMS 8000 CONTEC

AX
140910007
9

T-4-42-2764

2014

7 ChO

O. Chirurgii
Ogólej

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

PAKIET – nr 27

Kardiomonitory i Centrale Nadzoru
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

ICARD M 58

5058017

T-4-42-2727

2005

22 W

O. Chorób
Wewnętrznych

IGEL

2.

ICARD M 68

5098002

T-4-42-2728

2005

64 R

O. Ratunkowy

IGEL

3.

ICARD M 68

50968010

T-4-42-2729

2005

42 K

O. Kardiologiczny

IGEL

4.

ICARD M 68

50968011

T-4-42-2730

2005

6A

O. AiIT

IGEL

5.

ICARD M 68 A

5068013

T-4-42-2731

2005

5R

O. Ratunkowy

IGEL

6.

ICARD M 98

5069004

T-4-42-2732

2005

90 R

O. Ratunkowy

IGEL

7.

ICARD M 98

5068012

T-4-42-2733

2005

6K

O. Kardiologiczny

IGEL

8.

ICARD M 59

7059007

T-4-42-2734

2007

9K

O. Kardiologiczny

IGEL

9.

ICARD M 59

7059008

T-4-42-2735

2007

10 K

O. Kardiologiczny

IGEL

10.

ICARD L 199A Wer 169 A + czujnik
temperatury

9169005

T-4-42-2737

2009

57 R

O. Ratunkowy

IGEL

11.

ICARD L 199A Wer 169 A + czujnik
temperatury

9169004

T-4-42-2738

2009

58 R

O. Ratunkowy

IGEL
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12.

ICARD L 169 A

9169003

T-4-42-2739

2009

21 K

O. Kardiologiczny

IGEL

13.

ICARD L 169 A

9169002

T-4-42-2740

2009

22 K

O. Kardiologiczny

IGEL

14.

Centrala nadzoru ICARD M

327213

T-4-42-20-6

2005

11 K

O. Kardiologiczny

IGEL

15.

Stanowisko centralne ICARD M

327007

T-4-42-20-7

2005

10 W

O. Chorób
Wewnętrznych

IGEL

PAKIET – nr 28

Kardiomonitory i Centrale Nadzoru
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Monitor Infinity DELTA

6003078369

T-4-42-2742

2010

25 K

O. Kardiologiczny

Dräger

2.

Monitor Infinity DELTA

6003080277

T-4-42-2743

2010

26 K

O. Kardiologiczny

Dräger

3.

Monitor Infinity DELTA

6003208969

T-4-42-2750

2010

27 K

O. Kardiologiczny

Dräger

4.

Monitor Infinity DELTA

6003162777

T-4-42-2741

2010

28 K

O. Kardiologiczny

Dräger

5.

Monitor Infinity DELTA

6003083176

T-4-42-2744

2010

64 A

O.AiIT

Dräger

6.

Monitor Infinity DELTA

6003001185

T-4-42-2745

2010

65 A

O.AiIT

Dräger

7.

Monitor Infinity DELTA

6003077174

T-4-42-2746

2010

66 A

O.AiIT

Dräger

8.

Monitor Infinity DELTA

6003077771

T-4-42-2747

2010

67 A

O.AiIT

Dräger

9.

Monitor Infinity DELTA

6003080081

T-4-42-2748

2010

68 A

O.AiIT

Dräger

10.

Monitor Infinity DELTA

6003081374

T-4-42-2749

2010

69 A

O.AiIT

Dräger

11.

Centrala medyczna ICS

-----

-----

2010

K

O. Kardiologiczny

Dräger

PAKIET – nr 29
Kardiomonitory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

DIASCOP 4041

2.

DASH 4000

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

12099095

4-42-21110

2007

6 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

ARTEMA

AAB
04233685G
A

T-4-42-2723

2004

7D

O. Pediatryczny

GE Medical

PAKIET – nr 30

Monitor gazów anestetycznych
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Monitor gazów anestetycznych Poet
8500 IQ2

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

11250973

T-4-42-33-7

2011

69 R

O. Ratunkowy

Criticale

- 16 -

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

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Monitor zwiotczenia mięśniowego Ez
Swimmer II

OL
2850012

T-4-42-33-6

2011

68 R

O. Ratunkowy

LifeTech

PAKIET – nr 32

Monitor Hemodynamiczny
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Monitor Hemodynamiczny - Rzutu
Serca Lidco Rapid

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

8101-121852

T-4-42-33-9

2014

13 A

O. AiIT

LIDCO

PAKIET – nr 33

Aparat laryngologiczny
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Audiometr AUDIO 4002

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

3502-11

T-4-42-7-6

2011

1 PL

P.
Laryngologiczny

Videomed

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację.

PAKIET – nr 34

Lampy bezcieniowe i zabiegowe
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

-----

4-42-95-23

2012

5 PO

P. Okulistyczna

AREM

1.

Lampa bezcieniowa HS5

2.

Lampa zabiegowa statywowa

5738050030271

T-4-42-3124

2007

1 PChO

P. Chirurgii
Ogólnej

Kendromed

3.

Lampa zabiegowa ścienna BHW 175

20090462

T-4-42-3125

2009

95 R

O. Ratunkowy

Medilux

4.

Lampa zabiegowa FLH 2

41166

4-42-95-25

2014

23 D

O. Pediatryczny

Novamed

5.

Lampa zabiegowa FLH 2

41176

4-42-95-26

2014

29 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

Novamed

6.

Lampa zabiegowa FLH 2

41178

4-42-95-27

2014

30 GP

O. Położniczo –
Ginekologiczny

Novamed

7.

Lampa zabiegowa FLH 2131 led
przejezdna

39050

4-42-95-24

2014

2 PU

P. Urologiczna

Novamed

8.

Lampa zabiegowa FHL-2 Halogen z
mocowaniem do ściany

-----

4-42-95-29

2016

2 PGZ

Przychodnia POZ
gabinet
zabiegowy

Ordisi

9.

Lampa bezcieniowa zabiegowa BH
132

980509

4-42-95-17

1995

6 PO

P. Okulistyczna

Famed

10.

Lampa GS 300 zabiegowa na
statywie

140326

4-42-95-28

2015

44 R

O. Ratunkowy

Welch Allyn

11.

Lampa zabiegowa LED GS 600

-----

4-42-95-30

2017

7 PGP

Poradnia
położniczo
Ginekologiczna

Welch Allyn
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12.

Lampa zabiegowa Alfa Led

2872

4-42-95-32

2017

11 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

RIMSA

13.

lampa zabiegowa bezcieniowa LED
KS-Q10

1140

4-42-95-33

2017

49 N

O.
Neonatologiczny

MINSTON

14.

Lampa bezcieniowa L33-38 LED

56831

T-4-42-31-9

2017

1 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ordisi

15.

Lampa bezcieniowa L33-38 LED

71454

4-42-95-36

2020

18 A

O. AiIT

Ordisi

16.

Lampa zabiegowa Alfa Led

2991

4-42-95-35

2017

50 K

O. Kardiologiczny

RIMSA

PAKIET – nr 35

Lampy bezcieniowe i zabiegowe
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

ASAK0295,
0250

T-4-42-3126

2010

48 BO

Blok Operacyjny

Dräger

2.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

ASL 0028
ASAK 0252

T-4-42-3127

2010

50 BO

Blok Operacyjny

Dräger

3.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

ASAK 0251
ASAK 0253

T-4-42-3128

2010

49 BO

Blok Operacyjny

Dräger

4.

Lampa bezcieniowa SOLA 700/500

brak

brak

2008

5 GP

O.PołożniczoGinekologiczny

Dräger

PAKIET – nr 36

Lampy do fototerapii
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Lampa do fototerapii Medela Bilibed

1545730

T-4-42-85-3

2015

21N

O.
Neonatologiczny

MEDELA

2.

Lampa do fototerapii LF01 Unimed

0206/02

T-4-42-85-2

2002

11 N

O.
Neonatologiczny

Unimed

3.

Lampa do fototerapii KMF - 01

T-4-42-85-4

2016

1N

O.
Neonatologiczny

ISTANBUL
MEDIKAL

4.

Lampa do fototerapii KMF - 01

T-4-42-85-5

2016

20 D

O. Pediatryczny

ISTANBUL
MEDIKAL

KMF01160
3025
KMF
011603029
501

PAKIET – nr 37

Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, jednostki zasilające
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Jednostka zasilająca PONTA E/S 1
lóżkowa

ASAK0245,
T-4-42-66-3
0246

2009

-----

O. AiIT

Dräger Ponta

2.

Jednostka zasilająca PONTA E/S 5
lóżkowa

ASAK
0232- 0243

T-4-42-66-4

2009

-----

O. AiIT

Dräger Ponta

3.

Kolumna zasilająca AGILA TUBE II

ASAK 0670
T-4-42-66-1
L

2009

-----

O. AiIT

Dräger
AGILA

4.

Kolumna zasilająca AGILA TUBE I

ASAK 0671
T-4-42-66-2
L

2009

-----

O. AiIT

Dräger
AGILA

5.

Kolumna anestezjologiczna MOVITA
(A2)

ASAK 0594
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger

T-4-42-6610
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Numer
seryjny

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

ASAK 0593
T-4-42-66-8
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger

Kolumna anestezjologiczna MOVITA
(A2)

ASAK 0592
T-4-42-66-9
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger

8.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

ASAK 0595
T-4-42-66-5
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger
AGILA

9.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

ASAK 0595
T-4-42-66-6
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger
AGILA

10.

Kolumna chirurgiczna AGILA LIFT

ASAK 0596
T-4-42-66-7
L

2009

-----

Blok Operacyjny

Dräger
AGILA

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

6.

Kolumna anestezjologiczna MOVITA
(A2)

7.

Numer
ident.

PAKIET – nr 38

Kolumny anestezjologiczne, chirurgiczne, jednostki zasilające
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

1.

Kolumna medyczna INMED

2.

Kolumna medyczna INMED

3.

Kolumna medyczna INMED

Numer
seryjny
SZIN
04.0686.10
12
SZIN
04.0685.10
12
SZIN
04.0684.10
12

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

-----

2012

-----

O. Kardiologiczny

IMED

-----

2012

-----

O. Kardiologiczny

IMED

-----

2012

-----

O. Kardiologiczny

IMED

PAKIET – nr 39

Sprzęt do artroskopii
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Artroskop FMS DUO + (pompa,
shaver)

0637F3303

T-4-42-94-3

2006

47 BO

Blok Operacyjny

ALLEN
MEDICAL
SYSTEMS

2.

Zestaw Artroskopowy STRYKER

15G056134 T-4-42-94-4

2015

015 BO

Blok Operacyjny

STRYKER

PAKIET – nr 40

Pompy infuzyjne i objętościowe
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

AP 12

AP12/4652/
08

4-43-52-39

2008

8 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor

2.

AP 12

AP12/1965/
04

T-4-43-5230

2004

14 D

O. Pediatryczny

Ascor

3.

AP 12

AP12/1966/
04

T-4-43-5231

2004

17 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

4.

AP 12

AP12/1967/
04

T-4-43-5232

2004

48 N

5.

AP 14

1401/0221/
06

4-43-52-34

2006

9 ChU

6.

AP 14

1401/0223/
06

4-43-52-35

2006

18 GP

- 19 -

O.
Neonatologiczny
O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
O. PołożniczoGinekologiczny

Ascor
Ascor
Ascor

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

7.

AP 14

1401/0222/
06

4-43-52-36

2006

29 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

8.

AP 14

AP14/3013/
09

4-43-52-40

2009

17 D

O. Pediatryczny

Ascor

9.

AP 14

AP14/3015/
09

4-43-52-41

2009

12 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

10.

AP 14

AP14/3014/
09

4-43-52-43

2009

22 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Ascor

11.

AP 14

AP14/3012/
09

4-43-52-45

2009

21 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

Ascor

12.

AP 14

1403885/10

4-43-52-46

2010

31 BO

Blok Operacyjny

Ascor

13.

AP 14

1403886/10

4-43-52-47

2010

19 ChO

14.

AP 14

1403887/10

4-43-52-48

2010

8 ChU

15.

AP 14

1403888/10

4-43-52-49

2010

20 ChO

16.

AP 14

1403889/10

4-43-52-50

2010

26 A

O. AiIT

Ascor

17.

AP 14

1403890/10

4-43-52-51

2010

28 A

O. AiIT

Ascor

18.

AP 14

1403891/10

4-43-52-52

2010

21 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor

19.

AP 14

1403892/10

4-43-52-53

2010

32 BO

Blok Operacyjny

Ascor

20.

AP 14

1403893/10

4-43-52-54

2010

88 A

O. AiIT

Ascor

21.

AP 14

1403894/10

4-43-52-55

2010

89 A

O. AiIT

Ascor

22.

AP 14

1403895/10

4-43-52-56

2010

33 BO

Blok Operacyjny

Ascor

23.

AP 14

1403896/10

4-43-52-57

2010

4 ChU

O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej

Ascor

24.

AP 14

1403897/10

4-43-52-58

2010

91 A

O. AiIT

Ascor

25.

AP 14

1403898/10

4-43-52-59

2010

92 A

O. AiIT

Ascor

26.

AP 14

1403899/10

4-43-52-60

2010

34 BO

Blok Operacyjny

Ascor

27.

AP 14

1403900/10

4-43-52-61

2010

93 A

O. AiIT

Ascor

28.

AP 14

1403901/10

4-43-52-62

2010

94 A

O. AiIT

Ascor

29.

AP 14

1403902/10

4-43-52-63

2010

95 A

O. AiIT

Ascor

30.

AP 14

1403903/10

4-43-52-64

2010

22 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor

31.

AP 14

1403904/10

4-43-52-65

2010

96 A

O. AiIT

Ascor

32.

AP 14

1403905/10

4-43-52-66

2010

35 BO

Blok Operacyjny

Ascor

33.

AP 14

1403906/10

4-43-52-67

2010

97 A

O. AiIT

Ascor

34.

AP 14

1403907/10

4-43-52-68

2010

98 A

O. AiIT

Ascor
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O. Chirurgii
Ogólnej
O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor
Ascor
Ascor
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35.

AP 14

1403908/10

4-43-52-69

2010

99 A

O. AiIT

Ascor

36.

AP 14

1403909/10

4-43-52-70

2010

36 BO

Blok Operacyjny

Ascor

37.

AP 14

1403910/10

4-43-52-71

2010

100 A

O. AiIT

Ascor

38.

AP 14

1403911/10

4-43-52-72

2010

37 BO

Blok Operacyjny

Ascor

39.

AP 14

1403912/10

4-43-52-73

2010

101A

O. AiIT

Ascor

40.

AP 14

1403913/10

4-43-52-74

2010

102 A

O. AiIT

Ascor

41.

AP 14

1403914/10

4-43-52-75

2010

38 BO

Blok Operacyjny

Ascor

42.

AP 14

14-069682014

4-43-52-82

2014

5N

O.
Neonatologiczny

Ascor

43.

AP 14

14-076792015

4-43-52-84

2015

6W

O. Wewnętrzny

Ascor

44.

AP 14

14-069692014

4-43-52-83

2014

9N

O.
Neonatologiczny

Ascor

45.

AP 14

14-081612016

4-43-52-87

2016

40 GP

O. Położniczo
Ginekologiczny

Ascor

46.

AP 14

14-090772017

4-43-52-88

2017

3 Pal

O. Paliatywny

Ascor

47.

AP 14

14-090762017

4-43-52-89

2017

4 Pal

O. Paliatywny

Ascor

48.

AP 14

14-090752017

4-43-52-90

2017

5 Pal

O. Paliatywny

Ascor

49.

AP 22

22-067272015

4-43-52-85

2015

36 R

O. Ratunkowy

Ascor

50.

AP 22

22-067282015

4-43-52-86

2015

37 R

O. Ratunkowy

Ascor

51.

AP 22

2755 07

T-4-42-8332

2007

11 W

O. Chorób
Wewnętrzny

Ascor

52.

AP 22

3738 08

T-4-42-8333

2008

18 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

53.

AP 22

3739 08

T-4-42-8334

2008

19 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

54.

AP 22

3740 08

T-4-42-8335

2008

20 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

55.

AP 22

22-063162012

T-4-42-8376

2012

22 R

Karetka KTT
5E99

Ascor

56.

AP 23

AP23/0731/
09

T-4-42-8337

2009

27 A

O. AiIT

Ascor

57.

AP 23

AP23/0732/
09

T-4-42-8338

2009

24 K

O. Kardiologiczny

Ascor

58.

AP 23

AP23/0726/
09

T-4-42-8339

2009

17 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

59.

AP 23

AP23/0737/
09

T-4-42-8340

2009

29 A

O. AiIT

Ascor

60.

AP 23

AP23/0738/
09

T-4-42-8341

2009

30 A

O. AiIT

Ascor

61.

AP 23

AP23/0739/
09

T-4-42-8342

2009

31 A

O. AiIT

Ascor

62.

AP 23

AP23/0727/
09

T-4-42-8343

2009

23 K

O. Kardiologiczny

Ascor

63.

AP 23

AP23/0728/
09

T-4-42-8344

2009

24 A

O. AiIT

Ascor
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64.

AP 23

AP23/0729/
09

T-4-42-8345

2009

25 A

O. AiIT

Ascor

65.

AP 23

AP23/0730/
09

T-4-42-8346

2009

16 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor

66.

AP 23

AP23/0740/
09

T-4-42-8347

2009

32 A

O. AiIT

Ascor

67.

AP 24

24-017372013

T-4-42-8380

2013

12A

O. AiIT

Ascor

68.

AP 24

24-017392013

T-4-42-8382

2013

14A

O. AiIT

Ascor

69.

AP 24

24-017382013

T-4-42-8381

2013

15A

O. AiIT

Ascor

70.

AP 24

24-017342014

T-4-42-8377

2013

87 R

O. Ratunkowy

Ascor

71.

AP 24

24-017352013

T-4-42-8378

2013

86 R

O. Ratunkowy

Ascor

72.

AP 24

24-017362013

T-4-42-8379

2013

85 R

O. Ratunkowy

Ascor

73.

AP 24

24-017412013

T-4-42-8384

2013

32 K

O. Kardiologiczny

Ascor

74.

AP 24

24-017402013

T-4-42-8383

2013

31 K

O. Kardiologiczny

Ascor

75.

AP 31

AP31/0423/
08

T-4-42-8336

2008

12 D

O. Pediatryczny

Ascor

76.

AP 31

AP31/0617/
09

T-4-42-8348

2009

17 R

O. Ratunkowy

Ascor

77.

AP 31

AP31/0618/
09

T-4-42-8349

2009

33 A

O. AiIT

Ascor

78.

AP 31

AP31/0619/
09

T-4-42-8350

2009

18 R

O. Ratunkowy

Ascor

79.

AP 31

AP31/0620/
09

T-4-42-8351

2009

34 A

O. AiIT

Ascor

80.

AP 31

AP31/0621/
09

T-4-42-8352

2009

19 R

O. Ratunkowy

Ascor

81.

AP 31

AP31/0622/
09

T-4-42-8353

2009

8W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

82.

AP 31

AP31/0623/
09

T-4-42-8354

2009

36 A

O. AiIT

Ascor

83.

AP 31

AP31/0624/
09

T-4-42-8355

2009

37 A

O. AiIT

Ascor

84.

AP 31

AP31/0626/
09

T-4-42-8356

2009

38 A

O. AiIT

Ascor

85.

AP 31

AP31/0627/
09

T-4-42-8357

2009

20 R

O. Ratunkowy

Ascor

86.

AP 31

AP31/0809/
10

T-4-42-8358

2010

70 A

O. AiIT

Ascor

87.

AP 31

AP31/0810/
10

T-4-42-8359

2010

71 A

O. AiIT

Ascor

88.

AP 31

AP31/0811/
10

T-4-42-8360

2010

72 A

O. AiIT

Ascor

89.

AP 31

AP31/0812/
10

T-4-42-8361

2010

73 A

O. AiIT

Ascor

90.

AP 31

AP31/0814/
10

T-4-42-8362

2010

74 A

O. AiIT

Ascor

91.

AP 31

AP31/0815/
2010

T-4-42-8363

2010

75 A

O. AiIT

Ascor

92.

AP 31

AP31/0822/
10

T-4-42-8364

2010

76 A

O. AiIT

Ascor
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93.

AP 31

AP31/0823/
10

T-4-42-8365

2010

77 A

O. AiIT

Ascor

94.

AP 31

AP31/0826/
10

T-4-42-8366

2010

78 A

O. AiIT

Ascor

95.

AP 31

AP31/0827/
10

T-4-42-8367

2010

79 A

O. AiIT

Ascor

96.

AP 31

AP31/0828/
2010

T-4-42-8368

2010

80 A

O. AiIT

Ascor

97.

AP 31

AP31/0829/
2010

T-4-42-8369

2010

81 A

O. AiIT

Ascor

98.

AP 31

AP31/0830/
10

T-4-42-8370

2010

82 A

O. AiIT

Ascor

99.

AP 31

AP31/0831/
10

T-4-42-8371

2010

83 A

O. AiIT

Ascor

100 AP 31

AP31/0832/
10

T-4-42-8372

2010

19 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

101 AP 31

AP31/0833/
10

T-4-42-8373

2010

85 A

O. AiIT

Ascor

102 AP 31

AP31/0834/
2010

T-4-42-8374

2010

20 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

103 AP 31

AP31/0835/
2010

T-4-42-8375

2010

21 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Ascor

104 SEP 11 S

A/4331/01

4-43-52-18

2001

18 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Ascor

105 SEP 11 S

4039 01

T-4-42-9a16

2001

16 R

O. Ratunkowy

Ascor

106 SEP 21 S

B/1818/99

T-4-42-8324

1999

21 R

O. Ratunkowy

Ascor

107 SEP 21 S

B/2450/00

T-4-42-8327

2000

12 K

O. Kardiologiczny

Ascor

108 SEP 11 S

A/2618/98

T-4-42-8328

1998

24 N

O.
Neonatologiczny

Ascor

109 SEP 21 S

B/3322/02

T-4-42-8329

2002

39 K

O. Kardiologiczny

Ascor

110 SEP 21 S

B/3339/02

T-4-42-8330

2002

40 K

O. Kardiologiczny

Ascor

111 SEP 11 S

6127/ 03

T-4-42-8331

2003

7 ChU

33535

T-4-42-9a3/9

2000

50 R

113 FA 321 Syringe Pump

M7403007

4-43-52-81

2014

12 R

O. Ratunkowy

114 FA 321 Syringe Pump

M7403005

4-43-52-80

2014

11 R

O. Ratunkowy

115 FA 321 Syringe Pump

M7403003

4-43-52-78

2014

43 K

O. Kardiologiczny

116 FA 321 Syringe Pump

M7403001

4-43-52-76

2014

44 K

O. Kardiologiczny

117 FA 321 Syringe Pump

M7403002

4-43-52-77

2014

45 K

O. Kardiologiczny

118 FA 321 Syringe Pump

M7403004

4-43-52-79

2014

46 K

O. Kardiologiczny

119 Pilot A2

18607745

4-43-52-37

2005

13 D

O. Pediatryczny

112 Braun Perfursor
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O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej
Karetka KTT
99PJ

Ascor
Braun
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
BXHF
Medical
Technology
Dräger
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120 Pilot A2
121 Agilia Volumat

016093/186
07711

4-43-52-38

2005

16 N

O.
Neonatologiczny

Dräger

22050522

T-4-42-8385

2014

24 D

O. Pediatryczny

Fresenius

Użytkownik

Producent

PAKIET – nr 41
Pulsoksymetry

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Shenzhen
Creative
Ihdustry CO Ltd
Shenzhen
O. Ratunkowy
Creative
Ihdustry CO Ltd
Shenzhen
O. Ratunkowy
Creative
Ihdustry CO Ltd
Shenzhen
O. Rehabilitacji
Creative
Kardiologicznej
Ihdustry CO Ltd
Shenzhen
Pracownia RTG
Creative
Ihdustry CO Ltd
Shenzhen
O. AiIT
Fitfaith
Technology

1.

Pulsoksymetr PC 66A

XAM00KJ0
0108

4-42-236a9

2014

16 A

2.

Pulsoksymetr PC 66A

XAM00KE0
0066

4-42-236a8

2014

15 R

3.

Pulsoksymetr PC 66A

XAM00KJ0
0106

4-42-236a10

2014

31 R

4.

Pulsoksymetr PC 66A

XAM00LA0
0002

4-42-236a12

2014

6 RK

5.

Pulsoksymetr PC 66A

XAM00KJ0
0105

4-42-236a11

2014

12 RTG

6.

Pulsoksymetr F 380

F380A2H9
1426

4-42-236A17

2018

2A

7.

Pulsoksymetr OXYPLETH 520A

510

T-4-42-63-2

1994

16 D

O. Pediatryczny

Novometrix

8.

Pulsoksymetr OXYPLETH 520A

511

T-4-42-63-3

1994

6 END

Pr. Endoskopii

Novometrix

9.

Pulsoksymetr 520 Novametrix

776493LPR
T-4-42-63-4
X

1995

27 N

O.
Neonatologiczny

Novometrix

10.

Pulsoksymetr F 380

F380XKZ0
1001

4-42-236A21

2019

3 RK

Karetka KTT
5E99

11.

Pulsoksymetr YK-820mini

180915080
4111

4-42-236A20

2018

10 R

Karetka KTT
99VN

12.

Pulsoksymetr VM2160

60800130

4-42-236a6

2012

76 R

O. Ratunkowy

13.

Pulsoksymetr F 380

F380XKZ0
1002

4-42-236A22

2019

14 R

Karetka KTT
6E99

14.

Pulsoksymetr F 380

F380XKZ0
1017

4-42-236A23

2019

23 R

Karetka KTT
99PJ

15.

Pulsoksymetr Nellcor P.S.M.S.P

MBB17025
46

4-42-236A14

2017

27 D

O. Pediatryczny

COVIDIEN

O. AiIT

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

PAKIET – nr 42
Kapnometry

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Kapnometr EMMA

200176

T-4-42-1245

2013

89 R

Karetka KTT 99
FE

Phasein

2.

Kapnometr EMMA

200173

T-4-42-1244

2013

88 R

Karetka KTT 5 E
99

Phasein
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3.

Kapnometr EMMA

118891

T-4-42-1243

2012

78 R

Karetka KTT 99
VN

Phasein

4.

Kapnometr EMMA

142870

4-48-33-1

2018

101 R

O. Ratunkowy

Phasein

5.

Kapnometr EMMA

142871

4-48-33-2

2018

102 R

O. Ratunkowy

Phasein

PAKIET – nr 43
Endoskopy

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Laryngofiberoskop FNL-15RP3

2.

Bronchofiberoskop Pentax FI 16 RBS

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

G111741

T-4-42-9A29

2012

73 R

O.Ratunkowy

Pentax

57935

T-4-42-9A44

2018

29 R

O. Ratunkowy

Pentax

PAKIET – nr 44
Endoskopy

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Videogastroskop EG-201FP

RG229A04
5

T-4-42-7012

2012

18 END

Pr. Endoskopii

FUJINON

2.

Videokolonoskop EC-530 WLL +
procesor obrazu EPX

1C643K786
T-4-42-71-9
2V564K009

2016

11 END

Pr. Endoskopii

FUJINON

PAKIET – nr 45

Choledochofiberoskop
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Choledochofiberoskop 11292 DE1

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2157796

T-4-42-61-9

2013

22 BO

Blok Operacyjny

Karl Storz

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

2014

21 BO

Blok Operacyjny

RICHARD
WOLF

2006

17 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

PAKIET – nr 46
Laparoskopy

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Laparoskop Zestaw 5525

2.

Laparoskop Rosmedica - zestaw

Numer
seryjny

Numer
ident.

110019045
T-4-42-48-2
3
0605CE288
/PG080/S1 T-4-42-48-1
70

PAKIET – nr 47
Histeroskopy

Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Histeroskop diagnostycznooperacyjny Grochmal

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

500023165
3

T-4-42-46-3

2014

20 BO

Blok Operacyjny

RICHARD
WOLF
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2.

Pompa do histeroskopii

3.

Resektoskop do histeroskopii

141207

T-4-42-46-4

2015

46 BO

Blok Operacyjny

RICHARD
WOLF

500038431
5

T-4-42-6114

2017

52 BO

Blok Operacyjny

RICHARD
WOLF

PAKIET – nr 48
Kolposkop

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

Kolposkop Jena

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

21038

4-42-313-1

-----

14 GP

O. Położniczo Ginekologiczny

Carl Zeiss
Sp. z o.o.

PAKIET – nr 49
Respiratory

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

OSIRIS 1

D01898

T-4-42-4128

2009

65 R

O. Ratunkowy

Air Liquide

2.

OSIRIS 1

D01885

T-4-42-4127

2009

67 R

O. Ratunkowy

Air Liquide

3.

OSIRIS 1

D01882

T-4-42-4124

2009

63 R

O. Ratunkowy

Air Liquide

4.

OSIRIS 1

D01884

T-4-42-4126

2009

57 A

O. AiIT

Air Liquide

5.

OSIRIS 1

D01883

T-4-42-4125

2009

56 A

O. AiIT

Air Liquide

6.

OSIRIS 3

F01110

T-4-42-4129

2009

60 A

O. AiIT

Air Liquide

PAKIET – nr 50
Respiratory

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

508410614

T-4-42-4111

1993

45 A

O. AiIT

Dräger

1.

EVITA

2.

CARINA

SSAL 0002

T-4-42-4123

2009

23 BO

Blok Operacyjny

Dräger

3.

CARINA

SSAL 0003

T-4-42-4122

2009

56 R

O. Ratunkowy

Dräger

4.

ELVITA XL

ASBK 0244

T-4-42-4133

2010

63 A

O. AiIT

Dräger

5.

ELVITA XL

ASBK 0243

T-4-42-4132

2010

62 A

O. AiIT

Dräger

6.

ELVITA XL

ASBK 0242

T-4-42-4131

2010

61 A

O. AiIT

Dräger

7.

EVITA V 300

ASJ0158

T-4-42-4135

2016

7A

O. AiIT

Dräger

8.

EVITA V 300

ASJ0159

T-4-42-4136

2016

8A

O. AiIT

Dräger

9.

EVITA V 300

ASJ 0039

T-4-42-4136

2016

25 N

O.
Neonatologiczny

Dräger
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PAKIET – nr 51
Respiratory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

BEAR - 1000

2.

Respirator Vela model 16532-02

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

177328

T-4-42-4117

1999

44 A

O. AiIT

VIASYS

AKT 04689

T-4-42-4138

2009

3K

O. Kardiologii

CareFusion
(Viasys)

PAKIET – nr 52
Respiratory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

01/02/082

T-4-42-9a22

2001

24 R

Karetka KTT
99PJ

Pneupac

1.

ParaPAC 200

2.

Medumat Standard A

9938

T-4-42-4134

2012

35 R

Karetka KTT
99VN

Weinmann

3.

Medumat Standard A

15542

T-4-42-9a39

2014

94 R

Karetka KTT
5E99

Weinmann

PAKIET – nr 53
Ssaki elektryczne

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

655

4-42-16879

2008

14 K

O. Kardiologiczny

Aga Labor

4-42-168102

2017

43 GP

O. Położniczo
Ginekologiczny

CAMI

4-42-16899

2016

1 END

Pr. Endoskopii

CAMI

4-42-168100

2016

33 R

O. Ratunkowy

CAMI

1.

Aga Labor SU2

2.

New HospiVac 350 (2x2) FULL

3.

Hospivac 350 Full

4.

New Askir 30

5.

New Askir 20

SN 5366

4-42-16869

2007

27 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CAMI

6.

New Askir 20

SN 5950

4-42-16870

2007

25 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CAMI

7.

New Askir 20

SN 5361

4-42-16871

2007

26 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CAMI

8.

New Askir 20

SN 5357

4-42-16872

2007

24 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CAMI

9.

New Askir 20

5951

4-42-16873

2008

33 N

O.
Neonatologiczny

CAMI

10.

New Askir 20

5949

4-42-16874

2008

32 N

O.
Neonatologiczny

CAMI

11.

New Askir 20

5359

4-42-16875

2008

31 N

O.
Neonatologiczny

CAMI

12.

New Askir 20

5386

4-42-16876

2008

28 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

CAMI

13.

New Askir 20

5952

4-42-16877

2008

18 D

O. Pediatryczny

CAMI

173721790/SP/09
/2017
12944933/SP/06/
2016
614201229/SP/07
/2016
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13443

4-42-16878

2008

5 ChU

O. Chirurgii
UrazowoOrtopedycznej

CAMI

New Askir C 30

1758-1504
SP/11/2010

4-42-16889

2011

2 BO

Blok Operacyjny

CAMI

16.

New Askir C 30

1759-1504
SP/11/2010

4-42-16890

2011

3 BO

Blok Operacyjny

CAMI

17.

New Askir C 30

1761-1504
SP/11/2010

4-42-16891

2011

4 BO

Blok Operacyjny

CAMI

18.

New Askir C 30

1762-1504
SP/11/2010

4-42-16892

2011

5 BO

Blok Operacyjny

CAMI

19.

New Askir C 30

1755-1504
SP/11/2010

4-42-16893

2010

3A

O. AiIT

CAMI

20.

New Askir C 30

4-42-16894

2010

10 Pal

O. Paliatywny

CAMI

21.

New Askir 30

1754-1504
SP/11/2010
0412021190/SP/07
/2013

4-42-16895

2013

3 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

CAMI

22.

New Askir 30

42655

4-42-16898

2013

14 RTG

Pracownia RTG

CAMI

23.

F 35

90003

4-42-16882

2009

18 W

O. Chorób
Wewnętrznych

Fazzini

24.

F 35

90004

4-42-16883

2009

10 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

Fazzini

25.

F 35

173599003

4-42-168101

2017

2 PL

Poradnia
Laryngologiczna

Fazzini

26.

Laerdal LSU

23605

4-42-16885

2003

59 R

Karetka KTT
X320

Unit

27.

Laerdal Unit

2605

T-4-42-48-2

2005

54 R

Karetka KTT
9J99

Unit

28.

Accuvac Rescue

32439

T-4-42-16868

2012

30 R

Karetka KTT
99VN

Weinmann

29.

Accuvac Rescue

37894

T-4-42-9a41

2014

93 R

Karetka KTT
6E99

Weinmann

30.

Accuvac Rescue

37893

T-4-42-9a38

2014

92 R

karetka KTT
5E99

Weinmann

14.

New Askir 30

15.

PAKIET – nr 54

Stanowiska do resuscytacji noworodka
Nazwa sprzętu / Typ

Lp.

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

NEOPUFF RD 900

803140007
58

T-4-42-1201

2008

35 N

O.
Neonatologiczny

Fisher &
Paykel

2.

Aparat do nieinwazyjnego
wspomagania oddechu Infant Flow
SIPAP

BDN 01121 T-4-42-97-8

2013

46 N

O.
Neonatologiczny

Fisher &
Paykel

3.

SRN 10

700/02

T-4-42-97-2

2002

37 N

O.
Neonatologiczny

Unimed

4.

SRN 10

17-315

T-4-42-97-9

2016

23 N

O.
Neonatologiczny

Unimed

5.

RN 3M

68

T-4-42-40-1

1991

2N

O.
Neonatologiczny

ZTM

6.

ON 3M

158

T-4-42-97-6

2005

36 N

O.
Neonatologiczny

ZTM
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PAKIET – nr 55

Stanowisko do resuscytacji noworodka
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
OHMEDA

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

HCCD
50128

T-4-42-97-7

2005

38 N

O.
Neonatologiczny

Ohmeda

PAKIET – nr 56

Stanowisko do resuscytacji noworodka
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Otwarty Babytherm 8000

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

AMRL 0046

T-4-42-1140

2000

6N

O.
Neonatologiczny

Dräger

PAKIET – nr 57

Stoły operacyjne, fotele urologiczno i ginekologiczne
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Stół operacyjny AMBER

1199/00782 T-4-48-6-14

2008

1 GP

O. Położniczo Ginekologiczny

Famed

2.

Stół operacyjny ONYX

ON2010/10
T-4-48-6-15
/049

2010

42 BO

Blok Operacyjny

KONKRET

3.

Stół operacyjny ONYX

ON2010/10
T-4-48-6-16
/050

2010

43 BO

Blok Operacyjny

KONKRET

4.

Stół operacyjny MAQUET z wyp.
1420.02C0

206

T-4-48-6-13

2003

24 BO

Blok Operacyjny

Maquet

5.

Stół operacyjno zabiegowy SZ-01
typ SO-10

brak

T-4-48-6-10

2012

-----

6.

Stół operacyjno zabiegowy SZ-01
typ SO-10

brak

T-4-48-6-11

2000

-----

7.

Fotel ginekologiczno urologiczny
GOLEM 6E

005047/G

T-4-44-2-46

2012

15 GP

8.

Fotel ginekologiczny FG 01

-----

T-4-44-2-44

2007

6 PGP

P. PołożniczoGinekologiczna

STOLTER

9.

Fotel urologiczny MARS

0107-2014

T-4-44-2-47

2014

1 PU

P. Urologiczna

Meden Inmed

Poradnia
Chirurgii Ogólnej
Poradnia
Chirurgii Uraz.
Ortopedycznej
O. Położniczo Ginekologiczny

Famed
Famed
RQL

PAKIET – nr 58

Wiertarki chirurgiczne
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Wiertarka ACCULAN

2800

T-4-42-5313

2006

8 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

2.

Wiertarka piła ACCULAN 3TI

3447

T-4-42-5314

2011

6 BO

Blok Operacyjny

Aesculap

3.

Zestaw ortopedyczny wiertarka
ELAN-E GA820

3702

T-4-42-58-3

1994

27 BO

Blok Operacyjny

Aesculap
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PAKIET – nr 59
Dermatom

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Dermatom elektryczny 8821-01

2013

T-4-42-1261

2013

7 BO

Blok Operacyjny

ZIMMER

2.

Dermatom siatkujący Meshgraft II

2013

T-4-42-1263

2013

14 BO

Blok Operacyjny

ZIMMER

PAKIET – nr 60

Aparat kriochirurgiczny
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Aparat kriochirurgiczny CRYO-S
CLASSIC

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

CSC2282E
F

T-4-42-1033

2009

2 PGP

Por. Położniczo
Ginekologiczna

Liebel
Flarsheim

PAKIET – nr 61

Sprzęt okulistyczny
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

31AE4815
E

T-4-42-15-1

2012

1 PO

P. Okulistyczna

Nippon

1.

Autorefraktometr Accuref 8001

2.

Oftalmoskop Professional Prestige

1123

4-42-15117

2008

8 PO

P. Okulistyczna

KEELER

3.

Oftalmoskop Professional Prestige

148

4-42-15119

2011

7 PO

P. Okulistyczna

KEELER

4.

Perymetr

28340

4-42-17-18

1994

9 PO

P. Okulistyczna

Carl Zeiss

5.

Perymetr komputerowy AP 100

MKCD
0094

T-4-421221

2008

10 PO

P. Okulistyczna

FREY

6.

Synoptofer Clement Clarke

20511716

4-42-129-3

1980

15 PO

P. Okulistyczna

OPTOPOL

7.

Tonometr aplanacyjny Shin-Nippon

720208008
1

4-42-346-1

2008

13 PO

P. Okulistyczna

Nippon

8.

Tonometr Scholtz

-----

T-4-42-86-1

1995

14 PO

P. Okulistyczna

Scholtz

9.

Lampa szczelinowa S 350

A0106SLS
P

T-4-42-1232

2013

3 PO

P. Okulistyczna

HAAG
STREIT

10.

Lampa szczelinowa SL 40x2 SHINNIPPON

890504

T-4-42-1231

2008

4 PO

P. Okulistyczna

Zeiss

PAKIET – nr 62

Sprzęt rehabilitacyjny
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Aparat do biostymulacji laserowej
Terapus 2 micro

2.

Magneto box Cosmogama

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

3154

T-4-42-1062

2011

1F

Dział Fizjoterapii

Accuro

06/BH
900327

magnetobo
x

2007

10 F

Dział Fizjoterapii

Cosmogamm
a
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3.

Aparat do fizykoterapii Firing

F 5677

4-41-4-16

2011

4F

Dział Fizjoterapii

Cosmogamm
a

4.

Aparat do fizykoterapii Firing

F 5681

4-41-4-17

2011

5F

Dział Fizjoterapii

Cosmogamm
a

5.

Aparat do elektrostymulacji Firing
EVO

F 7052

4-41-4-18

2011

2F

Dział Fizjoterapii

Cosmogamm
a

6.

Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej
AsterBeta System XL

73/17

T-4-41-63/1

2017

13 RK/1

7.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

476

T-4-41-63/2

2017

13 RK/2

8.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

477

T-4-41-63/3

2017

13 RK/3

9.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

478

T-4-41-63/4

2017

13 RK/4

10.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

479

T-4-41-63/5

2017

13 RK/5

11.

Cykloergometr CRG-200 v. 312

489

T-4-41-63/6

2017

13 RK/6

12.

Stymat Interdynamic ID 4c

1366

4-42-33211

1998

12 F

Dział Fizjoterapii

E&E

13.

Stymat Interdynamic ID 4c

1355

4-42-33212

1998

22 F

Dział Fizjoterapii

E&E

14.

Zestaw do magnetoterapii R 980

06/4T 4602

T-4-42-1141

2006

15 F

Dział Fizjoterapii

EMILDUE

15.

Aparat do elektroterapii Firing

06/7
F002288

T-4-42-1151

2006

3F

Dział Fizjoterapii

EMILDUE

16.

Aparat do fizykoterapii wielofunkcyjny
BTL 5818 SML Combi

038-B02452

T-4-42-1152

2013

32 F

Dział Fizjoterapii

Famed

17.

Kolumna do ćwiczeń z oporem
OMEGA

0103/2013

T-4-42-1133

2013

26 F

Dział Fizjoterapii

Famed

18.

Urządzenie do krioterapii FROOZER
261

C/1303/001 T-4-42-1035
4

2013

27 F

Dział Fizjoterapii

Kettler

19.

Aparat do krioterapii Cryo-T

CT 1189IC

T-4-42-1032

2006

6F

Dział Fizjoterapii

Metrum
Cryoflex

20.

Sonicator 740

86XUB340

T-4-42-1091

2006

11 F

Dział Fizjoterapii

Mettler

21.

Lampa Terapeutyczna

7024

T-4-42-1191

2008

20 F

Dział Fizjoterapii

Sunlamp

22.

Wanna do kąpieli kończyn dolnych i
kręgosłupa 115E

1134/06

T-4-42-1111

2006

13 F

Dział Fizjoterapii

Technomex

23.

Wanna do kąpieli kończyn górnych
1114

1108/06

T-4-42-1112

2006

14 F

Dział Fizjoterapii

Technomex

24.

Wanna do kąpieli podudzia i stóp
1110 E

H/1708/003 T-4-42-1111
3

2017

38 F

Dział Fizjoterapii

Technomex

25.

Zestaw do ćwiczeń biernych
k/górnych Fisiotek HP2

564

T-4-42-1052

2013

28 F

Dział Fizjoterapii

RIMEC

26.

Diatermia Auto therm 390

1011XSW4
20

T-4-42-1182

2011

7F

Dział Fizjoterapii

Mettler
Electronics

27.

Aparat do fizykoterapii Saunders
Lumbar Traction

517719

4-41-2-8

2013

34 F

Dział Fizjoterapii

EMPI

28.

Aparat do terapii ultradźwiękowej BTL
4710 Sono Topline

028TB02396

4-41-7-5

2013

33 F

Dział Fizjoterapii

BTL

29.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SREŁ3

3/2013/SREł3

4-41-42-13

2013

31 F

Dział Fizjoterapii

SUMER

30.

Bieżnia B 612 model Cv.001

95/13

T-4-41-6-22

2013

1 RK/2

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Technomex
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Oddział
Rehabilitacji
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Oddział
Rehabilitacji
Kardiologicznej
Oddział
Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

Aspel

Aspel

Aspel

Aspel

Aspel
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31.

Lampa Sollux stołowa

41650

4-41-24-11

1980

9 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

ZALIMP

32.

Cykloergometr rowerowy Medicore 40

43083

T-4-41-5-5

1988

17 K

O. Kardiologiczny

Medicore

33.

Cykloergometr CRG-200V.001

145

T-4-41-6-25

2013

1 RK/5

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

34.

Cykloergometr CRG-200V.001

144

T-4-41-6-24

2013

1 RK/4

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

35.

Cykloergometr CRG-200V.001

143

T-4-41-6-23

2013

1 RK/3

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

Aspel

36.

Ergometr rowerowy GOLF P

brak

4-41-20-4

2011

8F

Dział Fizjoterapii

Kettler

37.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SRER

0200-001503/13

4-421-4212

2013

29F

Dział Fizjoterapii

SUMER

38.

Stół rehabilitacyjny elektryczny SRER

0200-001603/13

4-421-4211

2013

30F

Dział Fizjoterapii

SUMER

39.

Laser biostymulacyjny ze skanerem
POLARIS 2

PM231/R1/AO

T-4-42-1063

2014

35 F

Dział Fizjoterapii

ASTAR ABR

40.

Aparat do magnetoterapii
Magnetronic MF 24

093/14

T-4-42-1142

2014

36 F

Dział Fizjoterapii

Elektronika i
Elektromedyc
yna

41.

Zestaw do ćwiczeń biernych k/dolnej
Fisiotek 3000 E

00779

T-4-42-1053

2016

16 F

Dział Fizjoterapii

RIMEC

42.

Aparat masażu uciskowego
Pneumatic Compression MK 400L

SN
1600728

T-4-42-1281

2016

18 F

Dział Fizjoterapii

DAESUNG

43.

Stół do ćwiczeń z dziecmi z
elektryczną regulacją wysokości

K/1706/001 T-4-42-1130
5

2017

19 F

Dział Fizjoterapii

Technomex

44.

Szyna do terapii ciągłym ruchem z
wózkiem Spectra

2012

3 ChU

O. Chirurgii
Urazowo
Ortopedycznej

Meden Inmed

20412

T-4-42-81-2

PAKIET – nr 63

Myjnia endoskopowa
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Myjnia do Endoskopów MINI ETD
2GA

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

6421610

T-4-42-5514

2006

6 CS

Centralna
Sterylizatornia

OLYMPUS

PAKIET – nr 64

Myjnie ultradźwiękowe
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

1.

Myjka Ultradźwiękowa SONIC 6D

2.

Automatyczna myjnia ultradźwiękowa
SONIC

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

93319

4-43-58-5

2009

5 END

Pr. Endoskopii

Polsonic

101070950
02/2010

T-4-42-5516

2010

1 CS

Centralna
Sterylizatornia

Polsonic

PAKIET – nr 65

Myjnie dezynfektory
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Myjnia Dezynfektor do basenów BP
100 HAE

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1004040

T-4-42-4318

2010

1A

O. AiIT

Steelco
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2.

Myjnia dezynfektor DS600/2

1061059

T-4-42-4315

2010

51 BO

Blok Operacyjny

Steelco

3.

Myjnia Dezynfektor BP 100 HAE

1004043

T-4-42-4319

2010

7W

O. Chorób
Wewnętrznych

Steelco

PAKIET – nr 66

Myjnie dezynfektory
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Myjnia Dezynfektor CDD 1060

106083030
1680

T-4-42-4326

2012

11 ChO

O. Chirurgii
Ogólnej

LISCHKA

2.

Myjnia Dezynfektor CDD 1060

106083030
1681

T-4-42-4325

2012

20 A

O. AiIT

LISCHKA

PAKIET – nr 67

Myjnie dezynfektory
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

51/14-4676

T-4-42-4328

2014

12 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

ERLEN

2.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

51/14-4678

T-4-42-4327

2014

13 GP

O. PołożniczoGinekologiczny

ERLEN

3.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

51/14-4679

T-4-42-4329

2014

25 D

O. Pediatryczny

ERLEN

4.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

27/16-5233

T-4-42-4333

2016

1 Pal

O. Paliatywny

ERLEN

5.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

27/16-5237

T-4-42-4334

2016

2 Pal

O. Paliatywny

ERLEN

6.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

28/15-4837

T-4-42-4330

2015

9R

O. Ratunkowy

ERLEN

7.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

28/15-4836

T-4-42-4331

2015

19 D

O. Pediatryczny

ERLEN

8.

Myjnia dezynfektor Erlen1,45

28/15-4833

T-4-42-4329

2015

7 RK

O. Rehabilitacji
Kardiologicznej

ERLEN

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

PAKIET – nr 68

Tomograf komputerowy
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Tomograf SOMATOM Perspective
Pracownia
78319
T-4-42-8-4
2017
4 RTG
Siemens
10046733
Tomografii
UWAGA
Zakres obsługi sprętu objętego:
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
1.
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- Porządkowanie prezstrzeni dyskowej i bazy dancyh
- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy
- Dokumentacja przeglądu
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

PAKIET – nr 69

Strzykawka automatyczna
Lp.
1.

Nazwa sprzętu / Typ
Strzykawka automatyczna OptiOne

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

C1016N11
0R

T-4-42-84/1

2016

4 RTG

Pracownia
Tomografii

Liebel
Flarsheim

PAKIET – nr 70
Mikroskopy

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Mikroskop dwuokularowy MF246

2843

4-43-37-44

2008

2 PDER

P.
Dermatologiczna

EDUKO

2.

Mikroskop NIKON ECLIPSE E200

105266

T-4-43-8-1

2011

19 L

Laboratorium

Nikon

3.

Mikroskop OPTEK BINO ADVANCED
N180M

001345

4-43-37-43

2008

20 L

Laboratorium

Optek

PAKIET – nr 71

Sprzęt laboratoryjny
Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Wirówka laboratoryjna MPW 352

103520098
14

T-4-43-2614

2014

4L

Laboratorium

MPW

2.

Wirówka laboratoryjna MPW 223E

1022e1786
09

T-4-43-2612

2009

3L

Laboratorium

MPW

3.

Wirówka laboratoryjna MPW 223E

10223e321
914

T-4-423-2615

2014

22 L

Laboratorium

MPW

4.

Wirówka laboratoryjna MPW 350

10350X150
109

T-4-43-2613

2009

2 BK

Bank Krwi

MPW

5.

Cieplarka CLN 320 ECO

CN32EA10
1125

4-43-6-12

2011

5L

Laboratorium

ELKON

6.

Sahara III

99121940

T-4-43-7-1

2009

1 BK

Bank Krwi

SARSTEDT

7.

Łaźnia wodna analogowa MLL
147/2/150

100206

4-43-32-12

2010

4M

Mikrobiologia

AJL
elektronic

8.

Dygestorium laboratoryjne DXL H
12.00

-----

T-0-0-0-0

2010

6L

Laboratorium

INTER
Labortechnik
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PAKIET – nr 72
Kardiostymulatory

Lp.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer
seryjny

Numer
ident.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

1.

Kardiostymulator zewnętrzny MIP 801

445

T-4-42-93-1

1998

15 K

O. Kardiologiczny

ITAM

2.

Kardiostymulator zewnętrzny EDP
20/B

45601240

T-4-42-93-2

2007

41 K

O. Kardiologiczny

Biotronik

PAKIET – nr 73
Nóż Harmoniczny

Nazwa sprzętu / Typ

Lp.
1.

Nóż harmoniczny GEW 11

4.

4.2.
4.3.

5.

Rok
prod.

Numer
paszportu

Użytkownik

Producent

111132320
2

T-4-42-1262

2013

12 BO

Blok Operacyjny

Johnson &
Johnson

Opis części zamówienia:

Obowiązek osobistego wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.

5.1.

6.

6.2.

Numer
ident.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 73
(siedemdziesiąt trzy) Pakiety, których szczegółowy podział oraz zakres został określony
powyżej w punkcie 3.4 niniejszej SIWZ.
Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub
wszystkich części zamówienia.
Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy danego Pakietu (nie
dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych Pakietów).
W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy danego
Pakietu oferta ta zostanie przez zamawiającego odrzucona.

4.1.

6.1.

Numer
seryjny

Obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia:
Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji
przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. wykonywania przeglądów technicznych,
konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w
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6.3.

6.4.

6.5.

punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku,
poz. 1320) oraz określa ilość tych osób.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o
których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie
wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ w trakcie realizacji
zamówienia:
a) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy,
b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1
SIWZ zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudniania
pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby wykazanych pracowników
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wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w punkcie 6.1 SIWZ.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w punkcie 6 niniejszej SIWZ znajdują
zastosowanie także do dalszych podwykonawców.

6.6.

6.7.

7.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający informuje, że nie planuje w niniejszym postępowaniu przetargowym udzielać
zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy.

7.1.

8.

Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym
do składania ofert wariantowych.

8.1.

9.

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają być
realizowane sukcesywnie w następującym wymaganym terminie:

9.1.

W terminie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

10.
10.1.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie
zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (szczegółowo określonych w punkcie 11.1 i 11.2
niniejszej SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b
ustawy PZP dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie,
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
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a)

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie,
tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie
usługi serwisu aparatów i/lub urządzeń medycznych.
UWAGA
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania dostaw w ramach wymaganego warunku
wiedzy i doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie na zasadach
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez
minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie
10.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
zamawiający żąda aby ze złożonego pisemnego zobowiązania (o którym mowa wyżej)
lub innych dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do
udostępnienia zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności:
a)
jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)
w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c)
jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d)
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
10.2.
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zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 11.2.1) niniejszej SIWZ.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim
przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.4.1) niniejszej SIWZ powinno
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zamówienia jako podwykonawca.
4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3
niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o których mowa w punkcie 10.1 niniejszej SIWZ.
10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych.
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
10.6. Wszelkie postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

11.
11.1.

Podstawy wykluczenia:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a,
art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
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powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w punkcie 11.1.2),
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności,
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu,
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych,
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne,
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11.2. Ponadto zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:
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w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003
r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.);
11.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
1)

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – sporządzonego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa
w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi
serwisu aparatów i/lub urządzeń medycznych, wraz z załączeniem dowodów
określających, że te usługi zostały wykonane należycie.
2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
PZP.
Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest
złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 12.5.2) niniejszej
SIWZ.
Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który
nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego
podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 12.5.2) niniejszej SIWZ.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod
adresem: www.szpital-zakopane.pl (BIP/Zakładka zamówienia publiczne) informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w niniejszym punkcie skłąda każdy z wykonawców z osobna.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy 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).
Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5.2) niniejszej SIWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
- 42 -

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

12.12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.11.1) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w punkcie 12.11 niniejszej SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia punktu 12.12
niniejszej SIWZ stosuje się.
12.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
12.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2020
roku, poz. 346), a wykonawca w składanej ofercie wskaże zamawiającemu dostępności
tych oświadczeń lub dokumentów.
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, 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 o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, 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.
UWAGA

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z
postanowieniami art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać
oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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13.
13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 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),
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu (wskazanym w punkcie
13.1 SIWZ), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.

14.

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

Forma składanych dokumentów:

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a
także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z
wykonawcami:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (j.t. Dz.
U. z 2020 roku, poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 344), za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 12 i 17 niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy PZP) w stosunku do których wymaganą formę określa odpowiednio ustawa PZP
oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w punkcie 2.3 nineiszej SIWZ.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Szpitala Powiatowego w Zakopanem, ul. Kamieniec
10, 34-500 Zakopane, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: zp@szpital- 44 -
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14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

14.10.
14.11.

14.12.

14.13.
14.14.

zakopane.pl a faksem na nr (+48 18) 20–153–51.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez zamawiającego na numer faksu lub
adres poczty elektronicznej podany przez wykonawcę w ofercie została mu doręczona w
sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca
wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 14.6 niniejszej SIWZ
oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1
ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 14.9 niniejszej SIWZ.
Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami
(ewentualnie modyfikacjami zapisów), zamawiający zamieści na stronie internetowej pod
adresem: www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE).
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) w kwestiach formalnych – Jarosław Zając – Specjalista ds. zamówień publicznych,
2) w kwestiach merytorycznych – Tadeusz Byrczek – Kierownik Sekcji Technicznej.
Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania
się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ.

15.
15.1.

Wymagania dotyczące wadium:

Z uwagi na fakt, iż wartość niniejszego postępowania jest mniejsza niż kwota określona w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, przez co zostają spełnione przesłanki
wynikające z art. 45 ust. 2 ustawy PZP zamawiający w niniejszym postępowaniu postanowił
odstąpić od obowiązku wnoszenia wadium.
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16.

Termin związania ofertą:

Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
16.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko
raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
16.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.
16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

16.1.

17.
17.1.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności:
a)
wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,
b)
cenę ofertową brutto (z osobna dla każdego z Pakietów od 1 do 73) za
wykonanie usług będącej przedmiotem niniejszego postępowania, ceny
jednostkowe poszczególnych usług oraz ceny za 1 roboczogodziny pracy
serwisu,
c)
okresu gwarancji na wykonane naprawy,
d)
okresu gwarancji na dostarczone części zamienne i podzespoły,
e)
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
f)
oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,
g)
oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez
zastrzeżeń,
h)
zobowiązanie dotyczące warunków płatności,
i)
oświadczenie o okresie związania ofertą,
j)
oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa,
k)
wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne
oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005
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roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne,
a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z
udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom
i nazwy firm,
Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. h) – l) spowoduje
odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP.
l)

UWAGA
Zamawiający informuje, że dopuszcza się złożenie formularza oferty przetargowej tylko dla tych Pakietów,
na które wykonawca składa swoją ofertę przetargową.
Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że składany formularz ofertowy winien obowiązkowo
składać się z: wstępu, wierszy nr 1 – 2 i 7 – 14 oraz w wierszy nr 3 – 6 w zakresie pakietów na które
wykonawca zamierza złożyć swoją ofertę.

Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 niniejszej SIWZ sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
3) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów:
a)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć pisemne
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu
trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w
punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ,
b)
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z
postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne
pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich wykonawców występujących
wspólnie należy załączyć do składanej oferty.
Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania
zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach
handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez
osoby, o których mowa powyżej.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego
1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1192).
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez danego wykonawcę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2)

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art.
93 ust. 4 ustawowy PZP.
17.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
17.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
17.9. 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: 04 września 2020 roku przed godz. 12:15
17.10. Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez
uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
17.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od
chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.
Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010), jeśli wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie
mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były
przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
17.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
17.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy
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wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
17.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności
postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
17.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

18.
18.1.

18.2.
18.3.
18.4.

18.5.
18.6.
18.7.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę 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 04 września 2020 roku, do godziny
12:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
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 04 września 2020 roku o godzinie 12:15.
Otwarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy PZP.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem
www.szpital-zakopane.pl (zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE) informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresów gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Opis sposobu obliczenia ceny:

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien
w cenie ofertowej brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego
wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także
ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę.
Zamawiający informuje, że cenę oferty należy podać w formie ryczałtu z osobna dla
każdego z Pakietów, na który wykonawca składa ofertę przetargową przy jednoczesnym
określeniu cen jednostkowych świadczonych poszczególnych usług wchodzących w zakres
danego Pakietu zgodne ze wzorem formularza oferty określonym w załączniku nr 1 do
SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej. Wykonawca jest
zobowiązany do podania łącznej ceny ryczałtowej poszczególnych Pakietów wraz z
należnym na dzień składania oferty przetargowej podatkiem VAT za usługi objęte
niniejszym zamówieniem, zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.
Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy –
Prawo zamówień publicznych, cyt. „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. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku”.
Cenę oferty, o której mowa w punkcie 19 niniejszej SIWZ należy obliczyć metodą własną,
opartą na rachunku ekonomicznym kalkulacji ceny i kalkulacji szczegółowej, przy
zachowaniu następujących założeń:
1)
zakres świadczonych usług oraz niezbędnych prac związanych z ich wykonaniem,
który jest podstawą do określenia tej ceny, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne
do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z postanowień punktu 3 niniejszej
SIWZ, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych,
transportu, dojazdu do siedziby zamawiającego, ubezpieczenia, szkolenia
pracowników i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
oraz koszty wynikające z umowy, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z
przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu
ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu
zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo –
przedmiotowym, jak również odnośnie terminów wykonania dostawy.
Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie
wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć
wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w punkcie 19 SIWZ.
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Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w niej skład
elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.
19.8. Cena określona według wymogów określonych powyżej przez wykonawcę zostanie
ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie, za wyjątkiem sytuacji, o
której mowa w § 6 projektu umowy (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ).
19.7.

20.

20.1.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu
oceny ofert:

Za ofertę najkorzystniejszą w ramach poszczególnych Pakietów (nr 1 – nr 73) zostanie
uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1)
2)
3)
4)

20.2.

„Cena ofertowa brutto – przeglądów technicznych i konserwacji (wraz z
dojazem)” – Cp
„Cena ofertowa brutto – 1 roboczogodziny wykonywania naprawy (wraz z
dojazdem)” – Cn
„Termin gwarancji – wykonanych napraw” – Tn
„Termin gwarancji – dostarczonych części” – Tc

Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru

W zakresie Pakietu nr 1 – nr 78
Cena ofertowa
brutto –
przeglądów
technicznych i
konserwacji
Cena ofertowa
brutto – 1
roboczogodziny
wykonywania
naprawy
Termin
gwarancji –
wykonanych
napraw
Termin
gwarancji –
dostarczonych
części
RAZEM

80%

80

Cena najtańszej oferty z pośród złożonych ofert
Cp = ----------------------------------------------------------------- x 80 pkt
Cena badanej oferty

10%

10

Cena najtańszej oferty z pośród złożonych ofert
Cn -------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena badanej oferty

5%

5

5%

5

100%

100

Termin gwarancji – wykonanych napraw oferty badanej
Tn = -------------------------------------------------------------------- x 5 pkt
Najdłuższy termin gwarancji – wykonanych napraw
z pośród złożonych ofert
Termin gwarancji – dostarczonych części oferty badanej
Tc = -------------------------------------------------------------------- x 5 pkt
Najdłuższy termin gwarancji – dostarczonych części
z pośród złożonych ofert
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego
wzoru:
L = Cp + Cn + Tn + Tc
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
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20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.

20.11.

Cp – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto – przeglądów technicznych i
konserwacji (wraz z dojazem)”,
Cn – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto – 1 roboczogodziny wykonywania
naprawy (wraz z dojazdem)”,
Tn – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji – wykonanych napraw”,
Tc – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji – dostarczonych części”.
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto – przeglądów technicznych i
konserwacji (wraz z dojazem)” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto
przeglądów technicznych i konserwacji (wraz z dojazem) wskazanej przez wykonawcę w
ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto – 1 roboczogodziny wykonywania
naprawy (wraz z dojazdem)” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto 1
roboczogodziny wykonywania naprawy (wraz z dojazdem) wskazanej przez wykonawcę w
ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej
Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji – wykonanych napraw” dokonana zostanie
na podstawie terminu gwarancji wykonanych napraw wskazanego przez wykonawcę w
ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Zamawiający zastrzega,
że wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej gwarancji wykonanych napraw
na okres nie krótszy niż 6 miesiące oraz nie dłuższy niż 24 miesiące. Jeżeli wykonawca
zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące otrzyma ilość punktów jak dla okresu 24
miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub
okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy będzie odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej
SIWZ.
Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji – dostarczonych części” dokonana
zostanie na podstawie terminu gwarancji dostarczonych części wskazanego przez
wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
Zamawiający zastrzega, że wykonawca jest zobowiązany określić termin udzielonej
gwarancji dostarczonych części na okres nie krótszy niż 6 miesiące oraz nie dłuższy niż
24 miesiące. Jeżeli wykonawca zaoferuje termin gwarancji dłuższy niż 24 miesiące
otrzyma ilość punktów jak dla okresu 24 miesięcznego. Oferta wykonawcy, który nie
zaproponuje żadnego okresu gwarancji lub okres gwarancji krótszy niż 6 miesięcy będzie
odrzucona jako niezgodna z treścią niniejszej SIWZ.
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
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21.

21.1.

21.2.

21.3.
21.4.
21.5.

Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

22.

22.1.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:

Zamawiający informuje, że postanowił w niniejszym postępowaniu przetargowym odstąpić
od obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.

Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo:

Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez
wykonawcę (w formularzu ofertowym załacznik nr 1 do niniejszej SIWZ) części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o
ile są znani na etapie składania oferty) firm podwykonawców.
23.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
23.3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
23.4. Postanowienia punktu 23.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
23.1.
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23.5.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

24.

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy aby zawarł z zamawiającym umowę w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej
na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do
niniejszej SIWZ.
24.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ)
zawarł istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy, które w szczególności dotyczące:
1) Opisu przedmiotu zamówienia,
2) Warunków związanych z realizacją, wykonaniem przedmiotu umowy,
3) Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
4) Warunki zamiany umowy,
5) Warunków płatności,
6) Warunków rozwiązania umowy.
24.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez wykonawcę
jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy proponowanych
przez zamawiającego.
24.4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcami będzie dokonywane w złotych
polskich (PLN).
24.1.

25.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843), przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy.
25.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
25.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
25.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
25.1.
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25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie punktu 25.3 SIWZ..
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w punkcie 25.6 zdanie drudie niniejszej SIWZ, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ,
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.8 i 25.9 niniejszej SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI
postanowieniami art. 179 – 198g ustawy PZP.

26.

26.1.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, ulica Kamieniec 10, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon
(+48 18) 20-120-21, fax (+48 18) 20-153-51, adres e-mail: sekretariat@szpitalzakopane.pl;
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inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowy im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem jest Pan Andrzej Skupień, kontakt: telefon (+48 18) 20120-21 wew. 318, adres e-mail: iod@szpital-zakopane.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.
„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu
oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”, znak sprawy:
ZP/17/20, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z
2019 roku, poz. 1843);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych 1;
−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO 2;
−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
1
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−

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
26.2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
26.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany
do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

27.Zestawienie załączników:
27.1.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1)

Załącznik nr 1

– wzór formularza oferty przetargowej,

2)

Załącznik nr 2

– wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu,

3)

Załącznik nr 3

4)

Załącznik nr 4

– wzór wykazu wykonanych usług,
– wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej,

5)

Załącznik nr 5

– projekt umowy.

DYREKTOR
SZPITALA POWIATOWEGO

Niniejszą SIWZ zatwierdzam:

im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Zakopane, dnia 27 sierpnia 2020 roku

mgr Regina Tokarz
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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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację

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
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Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta
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Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

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.
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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
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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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta

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.
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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
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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
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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.

- 72 -

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
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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
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Wartość
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[%]
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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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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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
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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
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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.
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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
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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
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Wartość
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VAT
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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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

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
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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
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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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
w%

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też wymianę akcesoriów podanych przez producenta.

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.

- 110 -

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
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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
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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
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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
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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
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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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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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
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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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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……………………………………………………….
Pieczęć wykonawcy

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

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

RAZEM
Wartość netto i brutto

UWAGA
Przegląd techniczny obejmuje też kalibrację.

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.
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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
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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
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Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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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
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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
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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.

5.35
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
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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
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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.

5.36
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
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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

-----
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Dräger
AGILA
Dräger
AGILA

1
1
1
1

1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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

- 143 -

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

- 144 -

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
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
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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

- 150 -

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

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 .............. %.
- 152 -

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.

5.40
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
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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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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 .............. %.
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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.

5.41
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
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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
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Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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PAKIET – nr 46
Laparoskopy

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.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Laparoskop Zestaw 5525

T-4-42-48-2

2014

21 BO

RICHARD
WOLF

1

2.

Laparoskop Rosmedica - zestaw

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

4.46
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
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3 przedmiotowej SIWZ, jak również kosztów wynikających z umowy.

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
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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
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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.

5.47
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
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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.
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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
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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
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Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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
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Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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

- 175 -

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
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PAKIET – nr 52
Respiratory

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.

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

ParaPAC 200

T-4-42-9a-22

2001

24 R

Pneupac

1

2.

Medumat Standard A

T-4-42-41-34

2012

35 R

Weinmann

1

3.

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

4.52
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
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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.

5.52
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
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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
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Wartość
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VAT
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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
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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
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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
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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.
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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
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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.
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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
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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
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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
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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.

Nazwa sprzętu / Typ

Numer ident.

Rok prod.

Numer
paszportu

Producent

Wymagana
ilość
przeglądów

1.

Wiertarka ACCULAN

T-4-42-53-13

2006

8 BO

Aesculap

1

2.

Wiertarka piła ACCULAN 3TI

T-4-42-53-14

2011

6 BO

Aesculap

1

3.

Zestaw ortopedyczny wiertarka ELAN-E GA820

T-4-42-58-3

1994

27 BO

Aesculap

1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto

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
- 190 -

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.

5.58
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

…………… miesięcy

licząc od momentu dokonania odbioru wykonananej usługi.
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

- 191 -

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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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
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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
- 206 -

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.

5.65
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
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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
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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
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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
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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
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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
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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.
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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
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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
- 216 -

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.

5.70
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
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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
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AJL
elektronic
INTER
Labortechnik

1
1

Cena netto
za 1
przegląd

Wartość
netto

VAT
[%]

Wartość
brutto
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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
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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
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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

- 223 -

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

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

- 226 -

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

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych
Przystępując do postępowania pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych,
konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania
i spełniam warunki udziału w postępowaniu
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia,
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art.
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn.
zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.
176),
2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks karny,
3) skarbowe,
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769),
3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
2,
4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
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pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu,
9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i
1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544),
11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne,
12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie, tj. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej dwie usługi serwisu aparatów i/lub urządzeń
medycznych.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych
podmiotu/ów:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby
powołuje się wykonawca

Oświadczam,
że
w
stosunku
do
następującego/ych
podmiotu/tów,
będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...……………………………..……
………………………………………………………………………………………………………….………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………………………….
Pieczęć Wykonawcy

.......................................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
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Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ

WYKONANYCH USŁUG
Przystępując do postępowania pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych,
konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

Składam wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego
spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego usługa została
wykonana

1.

Elementy, które winna zawierać wykonana
usługa

Czy zamówienie dotyczyło wykonania usługi serwisu
aparatów i/lub urządzeń medycznych?
TAK* / NIE*

Wartość dusługi
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego
spełnianie warunku
Podmiot, na rzecz którego usługa została
wykonana

2.

Elementy, które winna zawierać wykonana
usługa

Czy zamówienie dotyczyło wykonania usługi serwisu
aparatów i/lub urządzeń medycznych?
TAK* / NIE*

Wartość dusługi
Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)
* Niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są 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
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OŚWIADCZENIE

Załącznik nr 4 do SIWZ

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Będąc uczestnikiem postępowania pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych,
konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego w Zakopanem”
Działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę i adres Wykonawcy)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej pod adresem
(www.szpital-zakopane.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję
zamawiającemu niniejszed oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że
przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy PZP.
* niepotrzebne skreślić

Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami
niniejszego postępowania przetargowego:
…………………………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są 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
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Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
UMOWA
ZP / 17 / 20
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora SP w Zakopanem
- mgr Reginę Tokarz
–
Głównego Księgowego SP w Zakopanem - Marię Sowińską
zwanym dalej “Zamawiającym”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “Wykonawcą”
łącznie zwanych “Stronami“
W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych,
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/17/20 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy została
zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługii
określone według naz i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako 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, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (formularz ofertowy), zgodnie
ze złożoną ofertą przetargową dnia .................. 2020 roku na warunkach określonych w SIWZ oraz
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

§2
Czas trwania umowy
Rozpoczęcie wykonywania umowy strony ustalają na dzień .......................... 2020 roku, a
zakończenia na dzień …………………….. 2021 roku.
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§3
Wykonanie umowy
1.

2.

3.

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje
stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności dysponuje osobami
posiadającymi określone przez wytwórcę kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz
dysponuje określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi,
częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi umożliwiającymi mu realizację
umowy.
Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszej umowy, o których mowa w § 1 w
szczególności polega na:
1)
Wykonanie planowych czynności konserwacyjno-przeglądowych, z uwzględnieniem
kontroli zużycia części mechanicznych, części zużywalnych i materiałów
eksploatacyjnych, wykonanie bieżących napraw, a w przypadku endoskopów
dodatkowo przeprowadzenie w serwisie testów (MPE) Bezpieczeństwa Elektrycznego
Endoskopów,
2)
Nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem,
3)
Legalizację,
kalibrację,
walidację,
sprawdzenie
instalacji
bezpieczeństwa
mechanicznego, elektronicznego (z uwzględnieniem skuteczności uziemiania i
zerowania) oraz oprogramowanie urządzeń, w tym kontrolę funkcjonalności i
kasowanie błędów,
4)
Regulację wymaganych przez producenta parametrów,
5)
Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy,
6)
Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania
powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa,
7)
Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni
roboczych od terminu uzgodnionego z zamawiającym,
8)
Zamawiający każdorazowo uzgodni w formie pisemnej datę przeglądu urządzenia z
wykonawcą. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu, wykonawca
powiadomi zamawiającego o zaistniałeś konieczności z wyprzedzeniem co najmniej 2
dni roboczych,
9)
Wykonawca zapewnia reakcję ze strony serwisu rozumianą, jako podjęcie naprawy w
ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki w dni robocze od
poniedziałku do piątku,
10) Wykonawca zapewnia stałe szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie
wprowadzonych zmian przez przedstawicieli wykonawcy, przy czym koszty szkolenia
ponosi wykonawca,
11) W przypadku wyłączenia z eksploatacji urządzenia bądź aparatu, do wykonawcy
należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu informacji:
„URZĄDZENIE
NIESPRAWNE
–
NIE
UŻYWAĆ”,
bądź
„URZĄDZENIE
PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ”,
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12)
13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)

23)

24)
25)

W cenie za przegląd techniczny wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty
związane z usługą, w tym koszty dojazdu czy koszty przesyłki,
Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i
przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami producenta aparatury i sprzętu
medycznego, a także zgodnie z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż.,
Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej,
narzędzi i materiałów w siedzibie zamawiającego,
W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usługi w siedzibie wykonawcy,
wszelkie koszty (m. in. transportu, przesyłki, itp.) powinny być wkalkulowane w cenę
usługi a zamawiający nie będzie obciążany tymi kosztami,
Ponadto zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy usługa będzie wykonywana w
siedzibie wykonawcy, a okres jej realizacji będzie trwał dłużej niż 3 dni robocze, to
wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu na czas wykonywania usługi
urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych (dostawa sprzęt zastępczy nie dotyczy TK oraz aparatów RTG),
Usługi serwisowe wykonawca będzie wykonywać zgodnie z pisemnym zleceniem
zamawiającego; zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, jakie mogą
być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności konserwacyjnych i
przeglądowych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości
danego sprzętu czy aparatury, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normami,
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,
W przypadku braku akceptacji kosztów, zamawiający zastrzega sobie prawo do
naprawy urządzenia bądź usunięcia awarii we własnym zakresie,
Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym z pracownikiem Sekcji
Technicznej tak, aby nie spowodowały one zakłóceń w pracy Szpitala,
W terminie do końca obowiązywania umowy zamawiający może odstąpić od umowy w
części lub całości w przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania umowy przez
wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających
konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzanych postępowań
kasacyjnych, lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w
przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy. Zwiększenie zakresu
przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy
będzie każdorazowo wymagało obustronnej zgody oraz przygotowania kalkulacji
cenowej przez Wykonawcę,
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie
rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części,
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z
zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy
licząc od daty wykonania napraw,
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Na dostarczone części zamienne i podzespoły, zamawiający wymaga gwarancji
minimum 6 miesięcy od daty wykonania wymiany,
27) W przypadku konieczności wymian części, zaleca się oferowanie części oryginalnych,
tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych,
funkcjonalnych i użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów
równoważnych, posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne i użytkowe; jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez wykonawcę
produktów równoważnych do oryginalnych, przedstawiciel autoryzowanego serwisu
stwierdzi, że powodem powstania awarii bądź uszkodzenia sprzętu posiadanego przez
zamawiającego jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez
producenta (zaoferowanych przez wykonawcę produktów równoważnych) koszty
naprawy oraz usunięcia awarii ponosi wykonawca,
28) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wymiany części urządzeń zepsutych,
zużytych, zamiennych itp. na nowe wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia
tych części zamawiającemu,
29) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności będących
przedmiotem umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z
należytą starannością,
30) Wykonawca każdorazowo ma obowiązek wpisania do dokumentacji sprzętu (paszportu
technicznego lub zeszytu urządzenia) wykonanych czynności,
31) Wykonawca każdorazowo, po wykonaniu czynności objętych przedmiotem
zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport) w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i
zatwierdzony przez zamawiającego, zawierającą następujące informacje:
a)
Rodzaj sprzętu,
b)
Rodzaj wykonanej usługi,
c)
Wyszczególnienie wymienionych podzespołów,
d)
Ilość roboczogodzin,
e)
Informacja o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do eksploatacji,
f)
Data następnego przeglądu/kalibracji/walidacji/legalizacji.
32) W przypadku wystąpienia kosztów przewyższających 75% wartości nowego sprzętu,
wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zamawiającego przed
przystąpieniem do naprawy,
33) W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego,
wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i uczestniczenie w
rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje wykonawcę o terminie i
zakresie rewizji. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizji; w
przypadku niedopuszczenia aparatu do eksploatacji przez UDT wskutek
nieprawidłowego przygotowania aparatu do rewizji, wykonawca ponosi koszty
związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej
umowy stwierdzone w okresie jego ważności, na zasadach określonych w obowiązujących w
tym zakresie przepisach prawa.
Wykonawca zobowiązuje się:
26)

4.

5.
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6.
7.
8.
9.
10.

a)
dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,
b)
utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,
Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie Kierownik
Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.
Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie: ................................... .
Strony zgodnie ustalają, że usługa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz
ofertą przetargową złożoną w dnia .................................... 2020 roku.
Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez wcześniejszego
powiadomienia Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w
niniejszej umowie oraz zgodnie z:
a)
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,
b)
zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami.

§4
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1.

2.

3.

4.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia, a szczegółowo określone w § 1 i § 3 niniejszej umowy.
Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej
w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz.
1320) oraz określa ilość tych osób.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1)
Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
2)
Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
3)
Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie
wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy w trakcie realizacji
zamówienia:
1)
Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników
wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
pracy) – za każdą osobę wykonującą czynności a nie zatrudnioną na podstawie umowy o
pracę. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w
ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w § 4 niniejszej umowy znajdują zastosowanie
także do dalszych Podwykonawców.
2)

5.

6.

7.

§5
Wynagrodzenie
1.

2.

3.

4.

Wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie przeglądów technicznychi i konserwacji
sprzętu oraz aparatury medycznej Zamawiającego będzie obliczane dla przewidywanej ilości
przeglądów technicznych zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia ……………… 2020
roku oraz kalkulacją cenową stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie za świadczenie usług określonych w ust. 1 nie przekroczy kwoty w
wysokości ……………… zł brutto (słownie złotych: ............................................) w tym …. %
należnego podatku VAT.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi w zakresie naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej
Zamawiającego będzie obliczane na podstawie ceny 1 roboczogodziny pracy serwisu w
wysokości ……………… zł brutto (słownie złotych: ..........................................) w tym …. %
należnego podatku VAT zgodnie ze złożoną ofertą przetargową dnia ……………… 2020
roku oraz kalkulacją cenową stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
W cenie 1 roboczogodziny pracy serwisu, o której mowa w ust. 3 są zawarte wszelekie
elekrnty kosztów w tym w szczególności koszty dojazdu do siedeiby Zamawiającego.
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5.

6.

W cenach określonych w niniejszym paragrafie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np.
koszty zakupu, koszty związane z dostawą do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa
Chałubińskiego w Zakopanem, transportu, opakowania, czynności związane z
przygotowaniem dostawy, ubezpieczeniem, przesyłką, ewentualne opłaty celne itp.).
Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zobowiązuje się do zachowania stałości cen przez
okres trwania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 niniejszej umowy.

§6
Warunki zmiany umowy
1.

2.

3.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany, tylko i wyłącznie w
przypadkach, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
Publicznych oraz niniejszym paragrafie.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 5
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za świadczenie
usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje
z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym
zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia,
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1)
Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
2)
Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na
realizację przedmiotu umowy.

§7
Warunki płatności

1.

2.

3.
4.

Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne, fakturami częściowymi, po
odbiorze każdorazowej usługi przez Kierownika Sekcji Technicznej Szpitala Powiatowego
im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem wyrażonym poprzez zatwierdzenie karty pracy
(raportu), o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 31 niniejszej umowy w terminie 30 dni po
przedłożeniu faktury VAT przez Wykonawcę u Zamawiającego.
Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w
Zakopanem ul. Kamieniec 10, 34-500 Zakopane.
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada
NIP: 736 – 145 – 40 – 39.

§8
Kara umowna
1.
2.

Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
naliczone będą kary umowne.
Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
1)
za zwłokę w terminie zakończenia wykonania każdorazowej usługi w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia zamówionej usługi za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki,
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za brak zatrudnienia pracowników wykonującymi czynności na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w
wysokości określonej w § 4 ust. 5 umowy,
3)
za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 5 %
wartości niezrealizowanej części umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń przewyższających kary
umowne na zasadach ogólnych.
Zamawiający kary umowne może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

2)

3.
4.

§9
Rozwiązanie i odstąpienie od umowy

1.

2.
3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym:
W przypadku naruszenia lub niewykonywania postanowień niniejszej umowy oraz
warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy.
Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia
naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin.
W terminie do końca obowiązywania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w
części lub całości w przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę.

§ 10
Gwarancja
1.
2.

Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy sprzętu oraz aparatury
medycznej Zamawiającego.
Wykonawca udziela … miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne i
podzespoły.

§ 11
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy jednocześnie zawarł z
Zamawiającym umowę w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie ze
wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Uwaga
Niniejszy § 11 dotyczy wyłącznie Pakietów nr: 7 - 13, 15, 19, 26 - 29, 32, 33,39, 43 - 48, 62 i 72.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.

2.
3.
4.

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Kodeks
Cywilny, Ustawy – Prawo zamówień publicznych i przedmiotowej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie
poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

- 239 -

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

Załącznik nr 1
do Umowy nr ZP/17/20/… z dnia ……………. 2020 roku

UMOWA
Powierzenia przetwarzania danych osobowych
Zawarta w dniu .............................. 2020 roku w Zakopanem
p o m i ę d z y:
Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę
w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez:
–
Dyrektora SP w Zakopanem
- mgr Reginę Tokarz
zwanym dalej „Powierzającym” lub „Administratorem”
a:
Firmą................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
–
..............................................
–
..............................................
zarejestrowaną w ............................................................................................................................
REGON: .............................
NIP: .....................................
zwaną dalej “Przetwarzającym”
łącznie zwanych “Stronami“
Mając na uwadze, że:
•
Strony w dniu ……….. 2020 roku zawarły Umowę nr [ZP/17/20/…] („Umowa Podstawowa”),
dotyczącą usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacji i
naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej wykorzystywanej przez Powierzającego przy
prowadzeniu jego statutowej działalności, co obejmuje w szczególności udzielanie
świadczeń leczniczych w związku, z wykonywaniem której konieczne jest powierzenie
Przetwarzającemu przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym niniejszą
umową;
•
Celem niniejszej umowy (dalej „Umowa”) jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający
wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu i na zlecenie
Administratora;
•
Strony zawierają Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych
Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) – dalej „RODO”.
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę, o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1.

Na podstawie Umowy, Powierzający powierza Przetwarzającemu przetwarzanie dalej
opisanych Danych Osobowych na warunkach określonych Umową i Umową Podstawową.
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2.

3.

4.

Umowa stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art.
28 ust. 3 RODO.
Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych następuje w celu umożliwienia wykonywania
przez Przetwarzającego usług związanych z wykonywaniem przeglądów technicznych,
konserwacji i naprawy sprzętu i aparatury medycznej oraz oprogramowania informatycznego
(dalej „Przedmiot serwisu”), będących przedmiotem Umowy Podstawowej. Pod pojęciem
Przedmiotu serwisu należy rozumieć sprzęt medyczny, oprogramowanie informatyczne,
których dostawcą jest Przetwarzający a także sprzęt i oprogramowanie, do których
Przetwarzający musi uzyskać dostęp w celu prawidłowej realizacji Umowy podstawowej.
W ramach Umowy przetwarzane będą dane osobowe gromadzone w Przedmiocie Serwisu
(dalej „Dane Osobowe”), co obejmuje w szczególności następujące rodzaje danych:
1)
Dane zwykłe:
a)
imię i nazwisko,
b)
pseudonim,
c)
data urodzenia,
d)
płeć,
e)
numer PESEL,
f)
[…]
[Przetwarzający wyszczególni jakie dane są przetwarzane w ramach umowy]
2)
Dane wrażliwe:
a)
dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 4 pkt 15 RODO w tym, informacje
gromadzone w dokumentacji medycznej, informacje o stanie zdrowia, wyniki
badań (co obejmuje także zapisane w postaci cyfrowej filmy, badania obrazowe
itp.).
W ramach Umowy przetwarzane będą Dane Osobowe, gromadzone w Przedmiocie serwisu,
dotyczące w szczególności następujących kategorii osób:
1)
personel Powierzającego,
2)
kontrahenci Powierzającego,
3)
pacjentów Powierzającego.

§2
Okres obowiązywania Umowy

1.

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 3, Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia
Umowy do:
1)
dnia zawarcia przez Powierzającego kolejnej umowy dotyczącej wsparcia serwisowego
Przedmiotu serwisu, następującej po Umowie Podstawowej albo
2)
do upływu trzech miesięcy po ustaniu Umowy Podstawowej
w zależności od tego, które ze zdarzeń wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej nastąpi najpierw.

§3
Obowiązki Przetwarzającego

1.

Oprócz zgodności z regułami podanymi w Umowie, Przetwarzający zapewni zgodność z
wymaganiami, o których jest mowa w Artykułach od 28 do 33 RODO. Przetwarzający w
szczególności oświadcza, że wdrożył środki techniczne oraz organizacyjne, które są
niezbędne do wykonania Umowy zgodnie z art. 32 RODO. Środki techniczne i
organizacyjne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą w szczególności zgodne z
Artykułem 28 ust. 3 lit. c) oraz z art. 32 RODO w związku z Artykułem 5 ust. 1-2 RODO.
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2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Środki te związane są z bezpieczeństwem danych oraz i gwarantują poziom ochrony
odpowiedni do ryzyka w zakresie poufności, integralności, dostępności oraz odporności
Przedmiotu serwisu, z uwzględnieniem poziomu techniki, kosztów wdrażania, charakteru,
zakresu oraz celów przetwarzania a także prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skali
ryzyka dla praw oraz swobód osób fizycznych w rozumieniu Artykułu 32 Paragraf 1 RODO.
Środki techniczne oraz organizacyjne są przedmiotem postępu technicznego oraz dalszego
rozwoju, wobec czego Przetwarzający może wdrażać adekwatne środki alternatywne.
Jednakże w takim wypadku nie może mieć miejsca obniżenie poziomu bezpieczeństwa
określonych środków.
Przetwarzający informuje, iż powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych: [imię i
nazwisko], tel. [nr telefonu], e-mail: [adres email].
Aktualne dane powyższego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są dostępne na stronie
internetowej Przetwarzającego.
Przetwarzający będzie prowadzić okresowe monitorowanie procesów wewnętrznych i
Środków Technicznych oraz Organizacyjnych w celu zapewnienia aby przetwarzanie danych
w jego obszarze odpowiedzialności było zgodne z wymaganiami obowiązującego prawa w
zakresie ochrony danych oraz ochrony praw Podmiotu Danych (osoby, której dotyczą dane).
Przetwarzający w ramach Umowy przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na podstawie
udokumentowanych poleceń lub instrukcji Powierzającego. Udokumentowanym poleceniem
jest w szczególności zapotrzebowanie na wykonanie usług zgłaszane w ramach Umowy
Podstawowej.
Przetwarzanie Danych Osobowych w ramach Umowy zostanie powierzone przez
Przetwarzającego tylko takim jego pracownikom, którzy zostaną zobowiązani do zachowania
poufności oraz którzy uprzednio zostali zapoznani z postanowieniami w zakresie ochrony
danych związanych z ich pracą. Przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia
Przetwarzającego, która będzie posiadać dostęp do Danych Osobowych nie będzie
przetwarzać tych Danych bez polecenia Powierzającego, chyba że wymagają tego
obowiązujące przepisy prawa.
Przetwarzanie Danych Osobowych nie będzie realizowane poza terenem Unii Europejskiej
(UE) lub Kraju Członkowskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
W trakcie wykonywania Umowy Przetwarzający będzie współpracować z organem nadzoru
na wniosek tego organu Przetwarzający będzie informował Powierzającego o wszelkich
kontrolach oraz środkach podejmowanych przez organ nadzoru jeżeli mają one związek z
Umową.
Jeżeli Przetwarzający jest przedmiotem kontroli prowadzonej przez organ nadzoru,
postępowania administracyjnego lub karnego z powodu przestępstwa lub wykroczenia,
roszczenia wniesionego przez osobę, której dotyczą Dane Osobowe lub przez stronę trzecią
w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Powierzającego, Przetwarzający
dołoży wszelkich starań w celu wsparcia Powierzającego.

§4
Poufność
1.

Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora i od
współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób,
zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
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2.

Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez
pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa
lub Umowy.

§5
Korekta, ograniczanie oraz usuwanie danych
1.
2.

Przetwarzający może usuwać lub ograniczać przetwarzanie Danych Osobowych jedynie na
podstawie udokumentowanych poleceń od Powierzającego.
Jeżeli Podmiot Danych (osoba, której dotyczą dane) skontaktuje się bezpośrednio z
Przetwarzającym w związku z korektą, usunięciem lub ograniczeniem przetwarzania,
Przetwarzający natychmiast przekaże Powierzającemu wniosek tego Podmiotu Danych.

§6
Dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych
1.

2.

3.

Przetwarzający może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych innym podmiotom
przetwarzającym, co w szczególności dotyczy podwykonawców Przetwarzającego,
angażowanych przez niego przy realizacji Umowy Podstawowej.
Przystąpienie do przetwarzania danych przez podmioty, o których mowa w ust. 1-3 może
nastąpić po zapewnieniu przez te podmioty zgodności z wszystkimi wymaganiami Umowy,
odnoszącymi się do Przetwarzającego.
Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych innym podmiotom nie zmniejsza zakresu
odpowiedzialności Przetwarzającego wynikającego w Umowy.

§7
Uprawnienia Powierzającego w zakresie nadzoru
1.
2.

3.

4.

Przetwarzający zapewni Powierzającemu możliwość weryfikacji zgodności ze
zobowiązaniami Przetwarzającego wynikających z art. 28 RODO.
Powierzający ma prawo do przeprowadzania kontroli albo do powierzania ich wykonywania
przez audytora, który zostanie wyznaczony indywidualnie w każdym wypadku.
Przetwarzający zobowiązuje się, że dostarczy Powierzającemu, na jego żądanie
niezbędnych informacji, a w szczególności dotyczących środków technicznych i
organizacyjnych stosowanych przy przetwarzaniu Danych Osobowych.
Powierzający będzie realizował prawo kontroli w dni robocze, w godzinach pracy
Przetwarzającego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Za dni robocze Strony uważać
będą dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli, w
terminie wskazanym przez Powierzającego, który nie może jednak być krótszy niż 5 dni.

§8
Komunikacja w przypadku naruszeń zasad przetwarzania Danych Osobowych
1.

Przetwarzający powinien wspierać Powierzającego w zachowaniu zgodności ze
zobowiązaniami w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, wymaganiami odnośnie
zgłaszania naruszeń danych, oceny skutków dla ochrony danych. Zakres ten obejmuje:
1)
zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przez zastosowanie środków
technicznych oraz organizacyjnych z uwzględnieniem okoliczności oraz celów
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2.

przetwarzania, a także projektowanego prawdopodobieństwa oraz skali ewentualnego
naruszenia;
2)
obowiązek natychmiastowego zgłaszania Powierzającemu naruszeń zasad
przetwarzania Danych Osobowych, nie dłuższy niż 24 godziny od stwierdzenia
przypadku naruszenia;
3)
wspieranie Powierzającego w odniesieniu do obowiązków związanych z
informowaniem zainteresowanego Podmiotu Danych (osoby, której dotyczą dane) oraz
dostarczanie Powierzającemu wszystkich posiadanych informacji na ten temat;
4)
wspieranie Powierzającego w zakresie oceny skutków dla ochrony jego danych.
Powiadomienie o naruszeniu zasad przetwarzania danych powinno nastąpić drogą
elektroniczną na adres email sekretariatu szpitala: sekretariat@szpital-zakopane.pl oraz na
adres email Inspektora Ochrony Danych Powierzającego: iod@szpital-zakopane.pl.

§9
Prawo Powierzającego do wydawania poleceń

1.
2.

Polecenia wydane ustnie zostaną natychmiast potwierdzone przez Powierzającego minimum
w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.
Przetwarzający niezwłocznie będzie informował Powierzającego w przypadku stwierdzenia,
że dane polecenie narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych. W takim wypadku
Przetwarzający ma prawo zawiesić wykonanie odnośnych poleceń do czasu ich
potwierdzenia albo zmiany przez Powierzającego.

§ 10
Kasowanie oraz zwrot danych osobowych
1.

2.

3.

4.

Przetwarzający nie będzie tworzył kopii Danych Osobowych bez wiedzy Powierzającego za
wyjątkiem kopii zapasowych w zakresie koniecznym w celu zapewnienia właściwego
przetwarzania danych.
Po wygaśnięciu Umowy Przetwarzający przekaże Powierzającemu albo – za uprzednią
zgodą Powierzającego – zniszczy wszystkie dokumenty, wyniki przetwarzania oraz
wykorzystania oraz zbiory danych związane z Umową, które znalazły się w jego posiadaniu,
w sposób zgodny z ochroną danych. Protokół zniszczenia lub usunięcia należy dostarczyć
na żądanie Powierzającego.
Przetwarzający po wygaśnięciu Umowy może zachować kopię Danych Osobowych
przetwarzanych w systemach Przetwarzającego (w szczególności w systemie obsługi
zgłoszeń serwisowych) i dotyczących realizacji Umowy Podstawowej w celu wypełnienia
obowiązków ustawowych związanych z archiwizacją i przechowywaniem dokumentów. Kopia
Danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może być przechowywana do upływu
okresu przedawnienia roszczeń i zobowiązań wynikających z Umowy Podstawowej, co
dotyczy także zobowiązań podatkowych.
Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 nie obejmuje prawa do tworzenia kopii baz danych
Powierzającego.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.
2.

Zmiany Umowy muszą być dokonywane piśmie pod rygorem nieważności.
Jeżeli poszczególne postanowienia Umowy staną się nieskuteczne albo niewykonalne po jej
podpisaniu, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.
- 244 -

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

4.
5.
6.

Postanowienie nieskuteczne albo niewykonalne należy zastąpić postanowieniem
skutecznym oraz wykonalnym, najbardziej zbliżonym do celu ekonomicznego, do którego
dążyły strony Umowy w ramach postanowienia nieważnego lub niewykonalnego.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i zastępuje wszystkie istniejące porozumienia
Stron w zakresie powierzenia i zasad przetwarzania Danych Osobowych.
Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd właściwy
Powierzającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron

Przetwarzający:

Powierzający:
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