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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w ramach projektu 

p.n. Rozbudowa GOZ Skarszewy oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego do GOZ 

Skarszewy i filii w Pogódkach – Zdrowsze jutro- 

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego  

  na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy 

obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. 

  

 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający:              Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach 

Adres:                           ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy 

 NIP: 592 – 18 – 71 – 206 

 REGON: 190065495 

 Tel./Faks: (058) 588 – 24 – 93 

 E-mail: gozskarszewy@gdansk.home.pl    

 

 

Przedmiot zamówienia: „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu 

medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach” 

 
 

Kod CPV :  

33.10.00.00-1 – Urządzenia medyczne 

33.16.41.00-8 – Kolposkopy 

33.11.22.00-0 – Aparaty ultrasonograficzne 

33.15.70.00-5 – Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej 

33.15.74.00-9 – Medyczna aparatura oddechowa 

33.12.32.00-0 – Urządzenia do elektrokardiografii 

33.19.00.00-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne 

33.19.20.00-2 – Meble medyczne 

33.14.00.00-3 – Materiały medyczne 

38.41.20.00-6 – Termometry 

51.41.00.00-9 – Usługi instalowania sprzętu medycznego 

 
Numer sprawy nadany      

przez Zamawiającego:       GOZ.271.1.2013 

 

Tryb postępowania:   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 39 – 46 ustawy Pzp) w związku z art. 10 Ustawy 

Pzp. o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 200.000 EURO. 

mailto:gozskarszewy@gdansk.home.pl
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Podstawa prawna:    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.)   

Zawartość: 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

Załączniki : 

1) Formularz ofertowy 

2) Formularz cenowy - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

3) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

4) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

5) Wzór wykazu wykonanych dostaw 

6) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

7) Wzór dot. informacji wykonawcy dot. Grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 

5 ustawy Prawo zamówień publicznych  (art. 26 ust. 2d) 

8) Wzór umowy wraz z załącznikami 

 

 

         ZATWIERDZAM 

 

…………………………  

 

KOMISJA 

 

……………….. ………………. …………………. ……………….. 

 

 

 

Skarszewy…………………….. 
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I. Informacje ogólne. 

1. Zamawiającym jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, przy ulicy Dworcowej 11,                 

83-250 Skarszewy, reprezentowany przez Dyrektora Panią Joannę Mastalerz. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości szacunkowej poniżej 200.000 EURO  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.), zwaną dalej 

Ustawą. 

 

II. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu 

medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach. Projekt  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa  Pomorskiego  na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 

9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.2. Lokalna 

infrastruktura ochrony zdrowia. 

 2.  Zakres przedmiotu zamówienia:  

1)  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i 

wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach podzielonego na 5 pakietów: 

Pakiet nr 1 – Dostawa Aparatury Ultrasonograficznej 

Pakiet nr 2 – Dostawa Kolposkopu 

Pakiet nr 3 – Dostawa Elektrokardiografu 

Pakiet nr 4 – Dostawa Spirometru 

Pakiet nr 5 – Aparatura medyczna oraz meble medyczne  

2) Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry wymagane i muszą być 

uwidocznione oraz potwierdzone w materiałach informacyjnych opisujących przedmiot 

zamówienia (do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z 

parametrami technicznymi przedmiotu zamówienia). Nie spełnienie przez oferowany przedmiot 

zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako 

niezgodnej z treścią SIWZ.  

3) Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 

nie starszy niż 2013), zgodny z wyspecyfikowanymi parametrami, musi być kompletny i po 

zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i 

inwestycji. 

4) Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania w jednostkach 

służby zdrowia na terytorium RP zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej. 

Musi posiadać aktualne polskie lub obowiązujące w Unii Europejskiej certyfikaty / świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w placówkach ochrony zdrowia o ile są wymagane zgodnie z 

prawem. 

5) Wymagana przez Zamawiającego gwarancja została opisana w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.  
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6) Po zakończonym montażu i pierwszym uruchomieniu urządzenia Wykonawca musi dostarczyć 

kartę gwarancyjną na urządzenie zgodnie z przedstawioną ofertą.  

7) Wykonawca przeprowadzi szkolenia pracowników Zamawiającego w ilości wskazanych w 

poszczególnych pakietach SIWZ w zakresie obsługi całego wyposażenia oraz sprzętu medycznego 

w terminie ustalonym z Zamawiającym zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 6 projektu 

umowy. Szkolenia muszą być potwierdzone protokołem, a pracownicy powinni otrzymać 

indywidualne zaświadczenia o odbytych szkoleniach. 

8) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia instrukcje 

obsługi lub DTR sprzętu w języku polskim, karty gwarancyjne, wypisane paszporty techniczne 

oferowanego sprzętu (z wyszczególnieniem w paszporcie technicznym nazwy producenta, nazwy 

urządzenia, modelu i typu urządzenia, roku produkcji, klasy urządzenia, oznaczenia CE, osoby 

odpowiedzialnej za sprzęt, daty uruchomienia urządzenia). 

9) Wykonawca powinien posiadać własny lub zewnętrzny autoryzowany serwis na przedmiot 

zamówienia. Przed podpisaniem umowy należy podać dane teleadresowe autoryzowanych 

serwisów. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

III. Oferty częściowe. 

1.  Przedmiot zamówienia składa się z pięciu pakietów określonych powyżej.  

2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w rozdz. 

II ust.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pakiet nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5).  

3.  Dla poszczególnych pakietów należy złożyć odrębne dokumenty: formularz ofertowy, formularze 

cenowe (załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 do specyfikacji)  wypełnione  wykazy  wykonanych 

dostaw ( załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczenia (zał. nr 4, nr 6 oraz nr 7 do SIWZ)  

4.   Wykonawca  może  złożyć  ofertę  na  dowolną  ilość pakietów.  

5.  Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany będzie odrębnie dla każdego z pakietu.  

 

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających z art. 67. ust. 1 pkt. 7 

Ustawy Pzp. 

 

V. Oferty wariantowe.  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

VI. Możliwość unieważnienie postępowania przez Zamawiającego 

W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości zamówienia, Zamawiający przewiduje unieważnienie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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VII. Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany okres wykonania zamówienia: 

Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5 – 30 dni od dnia podpisania umowy 

2. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i zamontować na własny koszt i ryzyko przedmiot 

zamówienia, w terminie określonym w ust. 1 do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach przy 

ul. Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ). 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że przeprowadzili w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie, należycie co najmniej 2 dostaw o łącznej wartości min: 

Pakiet nr 1 – 200 000 zł brutto 

Pakiet nr 2 – 15 000 zł brutto 

Pakiet nr 3 – 9 000 zł brutto 

Pakiet nr 4 – 20 000 zł brutto  

Pakiet nr 5 – 15 000 zł brutto 

odpowiadającym swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za dostawy  

odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, uważa się: 

Dla Pakietu nr 1 

Dostawa aparatury ultrasonograficznej. 

Dla Pakietu nr 2 

Dostawa kolposkopu. 

Dla Pakietu nr 3 

Dostawa Elektrokardiografu. 

Dla Pakietu nr 4 
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Dostawa Spirometru. 

Dla Pakietu nr 5 

Dostawa aparatury medycznej.  

Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez 

Wykonawcę  oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ 

(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumentów, o których mowa w 

rozdz. VII ust. 1 pkt. 2 SIWZ (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ), 

4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia; 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ), 

5)  sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej 

wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, o którym mowa w rozdz. VII ust.1 pkt. 1 SIWZ (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ). 

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i 

oświadczeń, przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą i wyszczególnionych w dziale VII 

SIWZ na zasadzie: spełnia – nie spełnia. 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  

5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w ust.1 mogą być 

spełnione łącznie. Warunek określony w ust. 2 musi spełniać każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie. 
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VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI ust. 

1, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). 

2) Wykazu wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 dostawy zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie -  sporządzony według wzoru wykazu 

dostaw stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 

a) Dowodami zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.  w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane, o których mowa w rozdziale VII ust. 1 pkt. 2  

niniejszej SIWZ  są: 

 - poświadczenie z tym, iż w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 

wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przywołanego rozporządzenia 

zwanego dalej rozporządzeniem, wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedkładać 

dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt.  3 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

 - oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 

b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, 

o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ, zostały wcześniej wykonane, wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

Gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet musi wykazać się wykonaniem, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem dostaw w wymaganej przez 

Zamawiającego min. wartości dla każdego pakietu oddzielnie. W tym celu Wykonawca do oferty może 

załączyć oddzielne wykazy dostaw dla każdego z pakietów lub załączyć jeden wykaz, w którym 

wykazane zostaną wszystkie dostawy łącznie dla wszystkich pakietów, na które składana jest oferta z 

zaznaczeniem, która dostawa dotyczy danego pakietu.  

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 

Zamawiający żąda następujących dokumentów:  

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór formularza oświadczenia stanowi 

załącznik nr 6 do SIWZ), 

2) aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 
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2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert; 

7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3.  W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia dla Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5  

odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz 

z ofertą następujących dokumentów: 

1) Dotyczy wyrobów medycznych: 

1.1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie 

wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o wyrobach medycznych tj. : 

a) certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie 

wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE), jeśli 

certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy); 

b) deklarację zgodności wyrobu medycznego z określonymi dla niego wymaganiami 

zasadniczymi wystawioną przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela; 

c)  dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia wyrobu do Rejestru wyrobów 

medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do 
używania /zgłoszenia lub wpisy/, jeśli przepisy ustawy o wyrobach medycznych wymagają 

zgłoszenia lub oświadczenie o przyczynach braku zgłoszenia, jeśli przepisy ustawy o 

wyrobach medycznych nie wymagają zgłoszenia (podać klasę wyrobu, miejsce produkcji 

oraz kraj rejestracji na terenie UE) lub z określonych powodów nie dokonano zgłoszenia. 
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2) Dotyczy wyrobów niemedycznych: 

2.1) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom oraz potwierdzające dopuszczenie 

wyrobu do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oceny zgodności tj. : 

a) certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie 

wymagań zasadniczych (certyfikat zezwalający na oznakowanie wyrobu znakiem CE), jeśli 

certyfikacja była prowadzona z udziałem jednostki notyfikującej (jeśli dotyczy); 

b)  deklarację zgodności wyrobu niemedycznego z określonymi dla niego wymaganiami 

zasadniczymi. 

c)  materiały informacyjne (np. katalogi, foldery, specyfikacja techniczna, informacja od 

producenta), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby w/w dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego były odpowiednio oznaczone, tj. Wykonawcy powinni w 

prawym górnym rogu każdego dokumentu oznaczyć, którego Pakietu oraz której pozycji 

Formularza cenowego dotyczy dokument. 

Uwaga! 

Brak opisu poszczególnych parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia tak w 

ofercie jak i w załączonych do oferty materiałach informacyjnych opisujących przedmiot 

zamówienia, niezgodność zapisów w ww. dokumentach lub niezgodność zapisów w ww. 

dokumentach z opisem przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego będzie 

traktowane jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia i skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

W przypadku, gdy dany parametr wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ nie jest opisany w materiałach informacyjnych można 

załączyć oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski 

potwierdzające istnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów w oferowanym 

przedmiocie zamówienia. 

4. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć 

dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 2 pkt. 1-7. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty 

oraz jeden komplet dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale ust. 1 pkt. 1-2. 

4) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

5) Upoważnienie dla lidera musi być udokumentowane pełnomocnictwem, tj. dokumentem 

stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika podpisanym przez upełnomocnionych 

przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo 

musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis, tj. 
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notarialnie potwierdzona kopia). 

6) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

wykonawców występujących wspólnie. 

7) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, określającej co 

najmniej strony umowy, cel ich wspólnego działania, okres ważności umowy, zakres prac 

przewidzianych do wykonania przez każdego z członków konsorcjum oraz solidarną 

odpowiedzialność wykonawców za wykonanie umowy. 

8) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą 

występującym jako reprezentant pozostałych (liderem). 

9) Wykonawcy składający wspólną ofertę, o których mowa w ust. pkt. 1 niniejszego ustępu, 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

1) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2)-4) i pkt. 6) – składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,  

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

2)  Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2  pkt. 5) i pkt. 7) – składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  4-8, 10 i 11 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Dokumenty, o których mowa pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2), powinny być wystawione nie 

wcześniej niż  6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

4) Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3  

miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

5)  Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania,  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 i 2 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio  

kraju  miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 pkt. 3 i 4  stosuje się odpowiednio. 

6.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  
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7.  Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

8. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz uznanie jego 

oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego rozdziału. 

9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzające spełnienie: 

a) warunków udziału w postępowaniu;  

b) wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

pkt. a) i b), zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w 

wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

c) Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę.  

10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt. 5 do 

oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 

informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru jak w załączniku nr 7 do 

SIWZ. 

Uwaga: 

Wykluczeniu z postępowania będą podlegali Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 

zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.   

 

VIII. Informacja o innych dokumentach jakie Wykonawca musi złożyć  

w niniejszym postępowaniu. 

 
 Formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ), 

 Formularz cenowy (wzór zał. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 do SIWZ), 

 Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (wzór zał. nr 3 do SIWZ) 

 Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub  oryginał wraz z 

potwierdzoną kopią dokumentu stanowiącego wadium. 

 

IX. Zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz wszelkich dokumentów odbywać się będzie pisemnie, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pismo może być każdorazowo poprzedzone faksem (58 588–24–93,) a jego oryginał 

niezwłocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku przesłania korespondencji faksem, 

każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.  

3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 

Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany 

przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się 

wykonawcy z treścią pisma. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 

którym mowa w ust. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa  w ust. 4.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez 

ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie lub faksem 

oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.skarszewy.pl/ zakładka 

zamówienia publiczne/ jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego. 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść SIWZ. 

9. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ. 

10. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, w przypadkach zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 38 ust. 6 Ustawy Pzp.  

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

-  sprawach merytorycznych oraz dokumentacji przetargowej jest:  - Pani Ewa Wiecka  

tel: 058 588 – 24 – 93 

12. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
 

 

http://www.skarszewy.pl/
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XI. Wymagania dotyczące wadium.  

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia w wysokości 

6 800,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym:  

  1) Pakiet nr 1 - 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 

  2) Pakiet nr 2 - 400,00 zł brutto (słownie: czterysta złotych 00/100) 

  3) Pakiet nr 3 - 200,00 zł brutto (słownie: dwieście złotych 00/100) 

  4) Pakiet nr 4 - 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100) 

  5) Pakiet nr 5 - 600,00 zł brutto (słownie: sześćset złotych 00/100) 

W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet, wadium należy wnieść w wysokości, 

stanowiącej sumę kwot wadiów wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta. 

3.  Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium, 

w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie 

skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy. 

4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 

c) w gwarancjach bankowych, 

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z 

późniejszymi zmianami). 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Skarszewach nr konta Bank Spółdzielczy Starogard Gdański  o/ Skarszewy 84 8340 

0001 0100 1977 2000 0001. W tytule należy podać: „Wadium w postępowaniu na dostawę 

wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Skarszewach” 

Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5.  Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, 

że wadium  jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a 

nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na 

rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert. 

6. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto 

Zamawiającego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), jako dowód 

wniesienia wadium, należy załączyć do oferty jako kolejną jej stronę. 

7. Wadium wnoszone w: 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, 

b) gwarancjach bankowych, 

c) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy o 
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utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109 poz. 1158 z 

późniejszymi zmianami). 

Powinno być ważne przez okres związania ofertą oraz należy złożyć w opisanej kopercie wraz z 

ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty.  

8.  Zwrotu wadium (a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dyspozycję do banku) 

Zamawiający dokona niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: 

a) po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub 

b) po unieważnieniu  postępowania o udzielenie zamówienia. 

9.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

10.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

(jeśli jest wymagane). 

11.  Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

12. Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu  zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku  

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę. 

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

a)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XII. Termin związania ofertą  

1. Termin związania Wykonawcy z złożoną ofertą wynosi 30 dni.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, 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. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1, formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 2.1-2.5 oraz wypełnionych 
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wykazów parametrów technicznych wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne pakiety. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

5. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.  

8. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. 

Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym 

atramentem - oferta może mieć także postać wydruku komputerowego.  

11. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub spięta (np. zbindowana). 

12. Zaleca się, aby strony oferty były ponumerowane.   

13. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru; lub 

przez osobę umocowaną do podpisania oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty 

o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w 

oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.  

14. Pełnomocnicy działający w imieniu Wykonawcy muszą wykazać swoje umocowanie do 

działania. Pełnomocnictwo legitymuje pełnomocnika do wykonywania czynności prawnych w 

imieniu mocodawcy zatem jego zakres i okres obowiązywania powinien być wyraźnie i 

precyzyjnie określony. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. 

15. Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia „za zgodność z 

oryginałem” kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą, z wyłączeniem 

pełnomocnictwa. 

16. W przypadku braku pieczęci imiennej osoby podpisującej ofertę, zaleca się aby podpis był 

czytelny. 

17. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

/osoby/ podpisującą ofertę. 

18. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności formularz oferty, 

Wykonawca wypełni ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ.  

19. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z 

formularzami załączonymi do SIWZ. 

20. Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana:  
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nazwa i adres zamawiającego:  Gminny Ośrodek Zdrowia 

     ul. Dworcowa 11  

     83-250 Skarszewy 

oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 

„Oferta na Pakiet nr ............. zamówienia (wskazać numer części zamówienia) 

na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach 

Nie otwierać przed dni em 06.09.2013 do godz. 12:00” 

21. Wykonawca umieści na kopercie także swoją nazwę (firmę) oraz adres. 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w 

powyższy sposób.  

23. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty, przed jej otwarciem.  

24. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp Wykonawca wskaże w ofercie, które z części zamówienia 

zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 

25. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

26. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną 

zamkniętą kopertę, oznaczoną jak w ust. 20-21 z dodaniem słowa: „ZMIANA” lub 

„WYCOFANIE”.. 

27. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po 

upływie terminu składania ofert. 

28. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być 

udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

Ustawy. 

29. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności.  

30. Złożone z ofertą materiały i dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego nie 

będą brane pod uwagę  przy jej badaniu i ocenie ( prosimy o ich nie załączanie). 

 

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert:  

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach ul. Dworcowa 11, Skarszewy w księgowości, w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00. 

2. Termin składania ofert: 
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do dnia 06.09.2013r. do  godz. 11:30 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. 

Dworcowa 11,  w pokoju Dyrektora Ośrodka. 

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki 

płatności zostały określone w SIWZ.  

6. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności bez 

otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte i 

odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana. 

7. Zamawiający, na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, przekaże im 

niezwłocznie informacje o których mowa w ust. 4 i 5. 

 

XV. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy określić w formularzach cenowych 

(wypełniając te formularze), których wzór stanowi załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5 

do niniejszej specyfikacji. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabel ze 

szczegółowymi informacjami na temat proponowanego przedmiotu zamówienia,                                  

z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do SIWZ 

(Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ.  

2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać w formularz ofertowy, którego wzór 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

3. Cena musi uwzględniać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty 

towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu 

zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cenę oferty w formularzu ofertowym należy podać w wartości brutto, która winna być podana z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.  

6. Nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe. 

7. Z zastrzeżeniem wypadków przewidzianych w SIWZ, cena zaoferowana przez Wykonawcę nie 

podlega zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.  

8. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia określona w ofercie obejmuje podatek od towarów i 

usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu złożenia oferty. W przypadku zmiany wysokości 

podatku cena zostanie zmieniona stosownie do zmiany podatku. Zmiana ceny w tych 

okolicznościach nie stanowi zmiany postanowień umownych w rozumieniu przepisów 

regulujących zamówienia publiczne. 

9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
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przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

10. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

11. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1.  Przy wyborze oferty dla Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5 Zamawiający będzie kierował się kryterium 

cena o wadze 100%. 

       Ocenę oferty w tym kryterium określono wg wzoru: 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najniższą cenę brutto. 

 

2.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

3.   Zamawiający poprawi oczywiste i inne omyłki zgodnie z przepisami określonymi w art. 87 ust. 2 

Ustawy. O poprawieniu omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została 

poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 

Ustawy. 

4.    Jeżeli dla pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5 złożone zostaną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego, ofert dodatkowych. 

5.   Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  w 

złożonych ofertach. 

6.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: będzie odpowiadać wszystkim 

wymaganiom wskazanym w SIWZ oraz zaoferuje najniższą cenę.  

 

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.   

 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy.  

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy. 

100
oferty badanej cena

*
 najniższej oferty cena

  punktów ilość 
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2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy. 

3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 8 („Wzór umowy”) do SIWZ.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, 

zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

5. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy mogą dotyczyć: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

związanej ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi 

zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony, 

2) zmiany terminu realizacji umowy (zmiana terminu rozpoczęcia i/lub terminu 

zakończenia realizacji umowy) wynikającej z:  

a) ograniczenia zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, 

itp.) uniemożliwiającej udokumentowaną czasową realizację zadania przez 

Wykonawcę, 

7. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej, termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie, o czas niezbędny do wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy. 

9. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy.  

 

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 

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 Pzp.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
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wskazywać okoliczności faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym kodem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

7. 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w  rozdziale X SIWZ (faksem lub drogą 

pocztową). 

8. 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 art. 180 ust. 2  ustawy Ustawy Pzp. 

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. 

10. Na czynności, o których mowa w pkt 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności 

wymienionych w art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.  

11. Zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 Ustawy odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie 5 dni od 

dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – 

jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy (tj. faksem lub drogą 

elektroniczną), albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.  

12. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI 

Ustawy. 

 

XX.  Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie 

Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Załącznik nr 1 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

 

 

 

 

OFERTA 
Na: 

„Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach”  

 

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

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

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

nazwa firmy 

 

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

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

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

Adres 

 

Telefon: ...............................................................  fax ................................................................. 

 

 

NIP ....................................................................  REGON ......................................................... 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z formularzem cenowym na łączną kwotę: 

 

*Pakiet nr 1: 

Wartość zamówienia brutto…………………………………….……….....złotych (słownie: brutto 

……………………....... …………………………………………………………………….. zł ),  

*Pakiet nr 2: 

Wartość zamówienia brutto…………………………………….……….....złotych (słownie: brutto 

……………………....... …………………………………………………………………….. zł ),   

*Pakiet nr 3: 

Wartość zamówienia brutto…………………………………….……….....złotych (słownie: brutto 

……………………....... …………………………………………………………………….. zł ),   

*Pakiet nr 4: 

Wartość zamówienia brutto…………………………………….……….....złotych (słownie: brutto 

……………………....... …………………………………………………………………….. zł ), 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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*Pakiet nr 5: 

Wartość zamówienia brutto…………………………………….……….....złotych (słownie: brutto 

……………………....... …………………………………………………………………….. zł ), 

 

2. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia w terminie wymaganym przez Zamawiającego: 

Pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5: 

tj. w terminie 30 dni do dnia podpisania umowy. 

3. Oferujemy przedmiot zamówienia z okresem gwarancji dla Pakietu nr…………….. (min. 

12/24/36* chyba że z Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia i wykazanych w SIWZ 

wymagań wynika inaczej) 

4. Oświadczam/my, że wyżej wskazana cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia 

określonego w SIWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do 

zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich 

powstania.  

5. Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protokołu odbiorczego, o którym mowa w §2 wzoru umowy. 

4. Akceptuję/emy przedstawiony w SIWZ wzór umowy i we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie zobowiązujemy się do jej podpisania, na określonych w niej warunkach, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczam/y, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

6. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia oraz dokumentami 

dotyczącymi przedmiotu zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Oświadczam/my, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 

czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

8. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr ....................... informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji*. 

9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 

odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania. 

10. Oświadczam, że niżej wymienione części niniejszego zamówienia powierzę podwykonawcom 

(Wykonawca wypełnia - o ile dotyczy):  

 

Lp. Zakres - opis części zamówienia,  

której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy 
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10.      Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część: 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

4) ........................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................... 

6) ........................................................................................................................................... 

7) ........................................................................................................................................... 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej (m. in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny 

Dz. U.  nr 88, poz. 553, z  późn. zm. oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny  i 

faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

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

              miejscowość, data                       podpis osoby/osób uprawnionej 

            do reprezentowania Wykonawcy 
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 Załącznik nr 2.1 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 1  
 

L.p. Przedmiot Zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość zamówienia 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

Producent 

+ nr 

katalogowy 

A B C D E=(CxD) F G=(D+DxF) H=(GxC) I 

1 
Dostawa Aparatury 

Ultrasonograficznej 

 
1       

SUMA X X X X  X 

 

 

 

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

              miejscowość, data                                 podpis osoby/osób uprawnionej    

                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2.2 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 2   
 

L.p. Przedmiot Zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość zamówienia 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

Producent 

+ nr 

katalogowy 

A B C D E=(CxD) F G=(D+DxF) H=(GxC) I 

1 
Dostawa Kolposkopu 

 
1       

SUMA X X X X  X 

 

 

 

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

              miejscowość, data                                 podpis osoby/osób uprawnionej    

                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2.3 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 3  
 

L.p. Przedmiot Zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość zamówienia 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

Producent 

+ nr 

katalogowy 

A B C D E=(CxD) F G=(D+DxF) H=(GxC) I 

1 Dostawa Elektrokardiografu 
1 

 
      

SUMA X X X X  X 

 

 

 

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

              miejscowość, data                                 podpis osoby/osób uprawnionej    

                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2.4 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 4  
 

L.p. Przedmiot Zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość zamówienia 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

Producent 

+ nr 

katalogowy 

A B C D E=(CxD) F G=(D+DxF) H=(GxC) I 

1 Dostawa Spirometru 
1 

 
      

SUMA X X X X  X 

 

 

 

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

              miejscowość, data                                 podpis osoby/osób uprawnionej    

                     do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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 Załącznik nr 2.5 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

Pakiet nr 5 - Aparatura medyczna oraz meble medyczne 
 

L.p. Przedmiot Zamówienia Ilość 
Cena jednostkowa 

netto 

Wartość zamówienia 

netto 

VAT 

[%] 

Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość 

zamówienia brutto 

Producent 

+ nr 

katalogowy 

A B C D E=(CxD) F G=(D+DxF) H=(GxC) I 

1 
Inhalator zwykły 

 
5       

2 
Inhalator dyszowy 

 
2       

3 
Naścienna lampa 

bakteriobójcza przepływowa 

z licznikiem czasu pracy 
1       

4 
Przejezdna lampa 

bakteriobójcza przepływowa 

z licznikiem czasu pracy 
2       

5 
Fotel ginekologiczny 

 
1       

6 
Lampa bezcieniowa ścienna 

 
1       

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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7 
Lampa bezcieniowa jezdna 

 
1       

8 
Ciśnieniomierz 

elektroniczny 
6       

9 
Ssak medyczny 

 
1       

10 
Laryngoskop 

 
1       

11 
Elektroniczny termometr 

douszny 
2       

12 
Lampa naczołowa 

 
1       

13 
Kołnierz 

 
10       

14 
Leżanka 

 
5       

15 
Stolik do badań i pielęgnacji 

noworodków 
1       

16 
Stolik zabiegowy 

 
1       

SUMA      X 

 

 

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

              miejscowość, data                                 podpis osoby/osób uprawnionej    

                     do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 SIWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i 

wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach 
 

Pakiet nr 1 – Dostawa Aparatury Ultrasonograficznej 

Pakiet nr 2 – Dostawa Kolposkopu 

Pakiet nr 3 – Dostawa Elektrokardiografu 

Pakiet nr 4 – Dostawa Spirometru 

Pakiet nr 5 – Aparatura medyczna oraz meble medyczne 

 

Pakiet nr 1 - Dostawa Aparatury Ultrasonograficznej – 1 szt. 
 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 

Ultrasonograficzny aparat całkowicie cyfrowy, 

wysokiej klasy, przeznaczony w szczególności 

do badań:                                                             

- ginekologiczno położniczych                                                  

- prenatalnych                                                                           

- neonatologicznych                                                                

- radiologicznych  

TAK 

 

2 

Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, 

wygodnej obsłudze z zintegrowaną stacją 

roboczą i systemem archiwizacji oraz 

urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z 

klawiatury 

TAK 

 

3 
Aparat mobilny na 4 kółkach z możliwością 

blokowania 
TAK 

 

4 Zasilanie aparatu 220-240 V, 50/60 Hz TAK  

5 
Ilość niezależnych cyfrowych kanałów 

przetwarzania min. 80 000 
TAK – Podać 

oferowane 
 

6 
Minimum Trzy aktywne porty do podłączenia 

głowic obrazowych i jeden parkingowy 
TAK – Podać 

oferowane 
 



 

  
 

 
 

 
 

31 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

  

 

 

7 Dynamika systemu min.  260  dB.  
TAK – Podać 

oferowane 
 

8 

Monitor kolorowy LCD na wychylnym 

ramieniu o wysokiej rozdzielczości min. 

1280x1024. Przekątna ekranu min. 19cali. 

Możliwość regulacji monitora w dwóch 

płaszczyznach góra-dół, lewo-prawo. 

TAK – Podać 

oferowane 

 

 

 

9 
Pulpit sterowniczy - ergonomiczna konsola z 

możliwością regulowania położenia góra –dół 

(min. 25 cm) i obrotu prawo-lewo   
TAK 

 

10 
Maksymalna częstość odświeżania obrazu w 

trybie 2D min 650 
TAK – Podać 

oferowane 
 

11 
Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania 

danych 
TAK 

 

12 
Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz 

do co najmniej 17 MHz (+/- 1 MHz)  
TAK – Podać 

oferowane 
 

13 
Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. 

Cineloop) min. 6000 obrazów  
TAK – Podać 

oferowane 
 

15 
Regulacja głębokości pola obrazowego w 

zakresie min 0 - 30 cm 
TAK 

 

II Obrazowanie i prezentacja obrazu 

1 

Kombinacje prezentowanych jednocześnie 

obrazów min.: 
- B 
- B+B 
- M 
- B+M 

TAK 

 

2 
Szerokopasmowe obrazowanie na II 

harmonicznej  
TAK 

 

3 
Obrazowanie w trybie Spektralny z Doppler 

Pulsacyjny (PWD) 
TAK 

 

4 
Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego 

(PWD) min +/- 7,5/ sek ( przy zerowym kącie 

bramki) 

TAK – Podać 

oferowane 

 

5 
Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy 

(CD) z zakresem PRF min. 1-18 MHz 
TAK 

 

6 
Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) 

min +/- 4,2 m/sek 
TAK – Podać 

oferowane 
 

7 Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD)  TAK  

8 

Technika obrazowania w rozszerzonym trybie 

Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i 

rozdzielczości z możliwością wizualizacji 

bardzo wolnych przepływów w małych 

naczyniach 

TAK 

 

9 
Obrazowanie w trybie Triplex - 

(B+CD/PD+PWD)  
TAK 
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10 Obrazowanie w trybie Duplex - (2D/PW) TAK  

11 
Jednocześnie obrazowanie B+B/CD ( 

Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym 
TAK 

 

12 
Obrazowanie w układzie skrzyżowanych 

ultardźwięków (nadawanie i odbiór)  
TAK 

 

13 
Obrazowanie wyostrzające kontury i 

redukujące artefakty szumowe  
TAK 

 

14 Obrazowanie trapezoidalne TAK  

15 
Automatyczna optymalizacja obrazu B i PW 

za pomocą jednego przycisku 
TAK 

 

16 
Zakres bramki dopplerowskiej PW: min. od 

0,7 mm do 15 mm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

17 
Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej 

min +/- 20 stopni 
TAK – Podać 

oferowane 
 

18 
Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max +/- 

89 stopni 
TAK – Podać 

oferowane 
 

19 
Automatyczna korekcja kata bramki 

dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku 
TAK 

 

20 
Możliwość zmian map koloru w Color 

Dopplerze  
TAK 

 

21 
Możliwość regulacji wzmocnienia po 

zatrzymaniu obrazu w trybie 2D (B-mode) 
TAK 

 

22 
Automatyczny pomiar przezierności fałdu 

karkowego 
TAK 

 

23 
Automatyczne pomiary na spektrum PW w 

czasie rzeczywistym i na zamrożonym obrazie 
TAK 

 

24 
Możliwość obracania obrazu prawo-lewo, 

góra-dół 
TAK 

 

25 Archiwizacja obrazów TAK  

26 
Wewnętrzny system archiwizacji baz 

pacjentów z zapisem obrazów na dysku 

twardym (min. 150 GB)  

TAK – Podać 

oferowane 

 

27 

Zapis obrazów w formatach  JPG oraz pętli 

obrazowych ( AVI) w systemie aparatu i 

bezpośrednio z niego na nośnikach typu 

PenDrive oraz płytach CD-R/RW 

TAK 

 

28 Videoprinter czarno-biały TAK  

29 Nagrywarka CD/DVD wbudowany w aparat TAK  

30 

Wbudowane min. 2 porty USB 2.0 oraz min. 1 

port do archiwizacji i przenoszenia danych na 

pamięć typu PenDrive w łatwo dostępnym 

miejscu z przodu aparatu 

TAK 

 

31 Wbudowany min. 1 port HDMI TAK  

32 
Możliwość podłączenia drukarki do 

drukowania raportów w formacie A4 
TAK 

 

33 
Podręczna pamięć dynamiczna (CINE LOOP) 

dla typu B min. 6000 obrazów lub min. 3 min. 
TAK – Podać 

oferowane 
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III 
 

Funkcje użytkowe 

1 
Powiększenie obrazu wysokiej jakości bez 

utraty rozdzielczości min. 22x 
 
TAK 

 

2 
Powiększenie obrazu na „żywo” i 

„zamrożonego” min. 8x 
TAK – Podać 

oferowane 
 

3 
Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na 

ekranie: min. 8 
TAK – Podać 

oferowane 
 

4 Pomiar odległości, obwodu,  objętości, kątów TAK  

5 Przełączanie głowic z klawiatury TAK  

6 
Automatyczny obrys spectrum Dopplera 

przesunięcia linii bazowej – dostępne w czasie 

rzeczywistym i po zamrożeniu 
TAK 

 

7 
Raporty z badań z możliwością własnych 

opisów i komentarzy do raportu oraz 

zapamiętywania raportów w systemie 
TAK 

 

8 

Pełne oprogramowanie do badań: 
- Brzusznych 
- Małych narządów 
- Naczyniowych 
- Mięśniowo-szkieletowych 
- Kardiologicznych 
- Położniczych 
- Ginekologicznych 
- Urologicznych 
- Piersiowych 

TAK 

 

9 Głowice ultradźwiękowe  TAK  

10 
Głowica elektroniczna Convex 

szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa, z 

przystawką biopsyjną.  

TAK – Podać 

oferowane 

 

1) 
Zakres częstotliwości pracy: min.  2,0 - 6,0 

MHz +/- 1 MHz 
TAK – Podać 

oferowane 
 

2) Liczba elementów: min. 192 
TAK – Podać 

oferowane 
 

3) Kąt skanowania min. 80 st. 
TAK – Podać 

oferowane 
 

4) 
Min. 3 pasma częstotliwości dla Doplera 

kolorowego i  min. 2 pasma częstotliwości dla 

obrazowania harmonicznego 

TAK – Podać 

oferowane 

 

11 
Głowica elektroniczna Liniowa. 

Szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa o 

wysokiej rozdzielczości liniowej  

TAK – Podać 

oferowane 

 

1) 
Zakres częstotliwości pracy: min 2,0 - 10,0 

MHz (+/- 2MHz) 
TAK – Podać 

oferowane 
 

2) Liczba elementów: min. 192 
TAK – Podać 

oferowane 
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3) 
Tryb obrazowania trapezowego dostępny na 

oferowanej głowicy +/- 20 stopni 
TAK – Podać 

oferowane 
 

4) 
Min. 3 pasma częstotliwości dla Doplera 

kolorowego i obrazowania harmonicznego 
TAK – Podać 

oferowane 
 

12 
Głowica elektroniczna Endovaginalna, 

szerokopasmowa, wieloczęstotliwościowa.  
TAK – Podać 

oferowane 
 

1) 
Zakres częstotliwości prac dla trybu prac 2D: 

min. 4,0-11,0 MHz (+/- 1MHz) 
TAK – Podać 

oferowane 
 

2) Liczba elementów: min 128 
TAK – Podać 

oferowane 
 

3) Kąt skanowania min 160 st. 
TAK – Podać 

oferowane 
 

4) 
Min. 3 pasma częstotliwości dla Doplera 

kolorowego i obrazowania harmonicznego 
TAK – Podać 

oferowane 
 

IV Możliwość rozbudowy - opcje dostępne w dniu składania oferty 

1 
Możliwość rozbudowy aparatu bez 

konieczności wymiany konsoli 
TAK 

 

2 
Możliwość rozbudowy systemu o głowice 

volumetryczne convex i endorektalną do badań 

urologicznych 3D/4D  
TAK 

 

3 
Możliwość rozbudowy systemu o tryb CWD - 

dopler fali ciągłej do badań kardiologicznych 
TAK 

 

4 
Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D min. 

40 vol/sec 
TAK 

 

5 
Możliwość rozbudowy o opcję DICOM lub 

pracy w sieci LAN 
TAK 

 

6 

Możliwość rozbudowy o głowicę Convex 

wolumetryczną do obrazowania 2D, 3D i 4D w 

czasie rzeczywistym do badań 

ginekologicznych, położniczych, serca płodu i 

narządów jamy brzusznej min. 2-7 MHz, min. 

190 elementów, kąt skanowania objętości 

min.80x 70 st., min. 3 zakresy częstotliwości 

harmonicznych do wyboru 

TAK – Podać 

oferowane 

 

7 
Możliwość rozbudowy o głowicę Liniową o 

zakresie częstotliwości 3-8 MHz +/- 1 MHz 
TAK – Podać 

oferowane 
 

8 
Możliwość rozbudowy o trójwymiarową 

technikę obrazowania serca płodu z trybem 

kolorowego doplera 
TAK 

 

9 Możliwość rozbudowy o opcję elastografii TAK  

10 
Możliwość rozbudowy o opcję umożliwiającą 

rozwinięcie płaszczyzny wzdłuż dowolnie 

wyznaczonej krawędzi 
TAK 

 

11 
Możliwość rozbudowy o głowicę 

kardiologiczną  
TAK 

 

V Warunki  gwarancji 

1 Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do TAK  
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obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
 

2 

Instrukcja obsługi w języku polskim  

(dostarczyć przy dostawie aparatu) 
 

TAK 
 

3 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE na aparat i głowice  
 

TAK 

 

4 Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 TAK  

5 

Gwarancja obejmująca cały system (aparat, 

głowice, printer) min. 24 miesiące od daty 

uruchomienia aparatu potwierdzonego 

podpisaniem protokołu instalacyjnego po 

przeprowadzonym szkoleniu. 
 

TAK – Podać 

oferowane 

 

6 

Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
 

TAK 
 

7 

Zagwarantowanie dostępności serwisu i części 

zamiennych  co najmniej przez 8 lat od daty 

dostawy 
 

TAK 

 

8 

Czas reakcji serwisu 48 godzin od momentu 

zgłoszenia 
 

TAK 
 

9 

Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego  w 

przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć 

dni roboczych 
 

TAK 

 

10 

Liczba istotnych napraw gwarancyjnych 

uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy; 

max trzy z wyjątkiem napraw powstałych z 

winy użytkownika 
 

TAK 

 

11 

Przeglądy gwarancyjne zgodnie z 

dokumentacją producenta dokonywane w 

ramach zaoferowanej ceny dostawy po 

uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem w 

czasie trwania gwarancji na aparat 
 

TAK 

 

12 

Szkolenie personelu medycznego w zakresie 

eksploatacji i obsługi w ilości max. 3 osób 
 

TAK 
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1.  Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych 

parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 

2.  Do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami 

technicznymi przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie urządzenie już posiadający wyżej opisane wyposażenie 

niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” lub „TAK z podaniem 

oferowanego parametru (uwzględniające min. parametry)” w każdej z rubryk. Zapis Nie w 

którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.  

4.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach mieszczącego się przy ul. 

Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych we wszystkich technicznych źródłach, w tym u producenta.  

 

 

 

 

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

 miejscowość i data                                                                                      podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
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Pakiet nr 2 - Dostawa Kolposkopu – 1 szt. 
 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 

 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Napięcie/częstotliwość zasilania min. 

200/240V, 50/60 Hz 
TAK 

 

2 

Podstawa jezdna stabilna z min. czterema 

obrotowymi kołami, zapewniająca łatwe 

przemieszczanie, z możliwością pochylenia 

głowicy w zakresie 180 º, bez toru wizyjnego 

TAK 

 

3 Pokrowiec do przykrycia głowicy optycznej TAK  

II Głowica z pojedynczą podporą 

1 Pochylenie mikroskopu min. +/- 60 º TAK  

2 
Zakres obrotów mikroskopu wokół osi 

pionowej 360º 
TAK 

 

3 Precyzyjne ogniskowanie mikroskopu TAK  

III Tor optyczny 

1 
Nasadka z 2 okularami szerokokątnymi 

ustawiona pod kontem 45º 
TAK 

 

2 
Ogniskowa obiektywu głównego min. 300 mm 

TAK – Podać 

oferowane 
 

3 Okulary powiększenie x 10 TAK  

4 
Zmiana powiększenia ustawienie ręczne , 

pokrętło z 5 wskaźnikami : 4/6/10/16/25 x  
TAK 

 

5 
Rozstaw okularów regulacja ręczna od 50÷80 

mm 
TAK 

 

6 Korekcja optyczna okularu w obu szkłach  TAK  

7 
Możliwość uzyskania stereoskopowego obrazu 

o wysokiej jakości, rozdzielczości i dużej głębi 

ostrości 
TAK 

 

IV System oświetleniowy 

1 Filtr światła zielonego TAK  

2 Typ: źródło światła ze światłowodem TAK  
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3 
Umiejscowienie: koniec ramienia 

prostowodowego 
TAK 

 

4 

Źródło światła: podwójne źródło światła  - 2 

lampy halogenowe z reflektorem min. (150W, 

15V) każda z możliwością regulacji mocy 

światła 

TAK 

 

5 
Oświetlona powierzchnia : min. Ø70 ÷ 110 

mm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

6 
Przesłona obiektywu nastawiana 

mechanicznie, z płynną regulacją 
TAK 

 

7 Światłowód Ø7 mm  TAK  

8 
Skupienie światła soczewka na zakończeniu 

światłowodu 
TAK 

 

9 
 Możliwość dostosowania wysokości 

obiektywu do osoby wykonującej badania 
TAK  

 

10 Wygodny przesuw mikroskopu w pionie TAK  

V Warunki  gwarancji 

1 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

2 
Instrukcja obsługi w języku polskim  

(dostarczyć przy dostawie urządzenia) 
TAK 

 

3 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

4 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

5 

Gwarancja min. 24 miesiące od daty 

uruchomienia aparatu potwierdzonego 

podpisaniem protokołu instalacyjnego po 

przeprowadzonym szkoleniu. 

TAK 

 

6 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

7 
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części 

zamiennych  co najmniej przez 10 lat od daty 

dostawy 
TAK 

 

8 
Czas reakcji serwisu 24 godziny od momentu 

zgłoszenia 
TAK 

 

9 
Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego  w 

przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć 

dni roboczych 
TAK 

 

10 

Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca 

do wymiany sprzętu na nowy; max trzy z 

wyjątkiem napraw powstałych z winy 

użytkownika 

TAK 

 

11 Przeglądy gwarancyjne zgodnie z TAK  
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dokumentacją producenta dokonywane w 

ramach zaoferowanej ceny dostawy po 

uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem w 

czasie trwania gwarancji na urządzenie 

12 
Szkolenie personelu medycznego w zakresie 

eksploatacji i obsługi w ilości max. 3 osób 
TAK 

 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych 

parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 

2.  Do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami 

technicznymi przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie urządzenie już posiadający wyżej opisane wyposażenie 

niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” lub „TAK z podaniem 

oferowanego parametru (uwzględniające min. parametry)” w każdej z rubryk. Zapis Nie w 

którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.  

4.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach mieszczącego się przy ul. 

Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych we wszystkich technicznych źródłach, w tym u producenta.  

 

 

 

 

 

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

 miejscowość i data                                                                                      podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
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Pakiet nr 3 - Dostawa Elektrokardiografu -1 szt. 
 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 
1 12-kanałowy elektrokardiograf umożliwiający 

wydruk i zapis 12 odprowadzeń   
TAK 

 

2 Wbudowany ekran dotykowy kolorowy min. 

5,7” umożliwiający jednoczesny, czytelny 

podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość min. 

320x240) 

TAK 

 

3 Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 

12 odprowadzeń EKG 
TAK 

 

4 Ilość badań w pamięci aparatu (10s) min.120 TAK  

5 Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń TAK  

6 Ochrona przed impulsem defibrylacyjnym TAK  

7 Uśrednienie krzywych EKG ze znacznikami TAK  

8 Inteligentny filtr TAK  

9 Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami na 

ekranie dotykowym  
TAK 

 

10 Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego 

sterowania podstawowymi funkcjami aparatu 
TAK 

 

11 Detekcja kardiostymulatorów TAK  

12 Kontrola kontaktu każdej elektrody TAK  

13 Programowanie parametrów badania w wielu 

profilach użytkownika – nieograniczona ilość 

profili 
TAK 

 

14 Wydruk na papierze – rolka, składany TAK  

15 Zapis na papierze termicznym o szerokości 

papieru min. 112 mm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

16 Zapis w trybie ręcznym (manual) TAK  

17 Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo 

lub czas rzeczywisty) 
TAK 

 

18 Zapis w czasie rzeczywistym i synchro w TAK  
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trybie automatycznym 
19 Zapis wstecznego przebiegu EKG  TAK  

20 Możliwość długiego zapisu EKG  TAK  

21 Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, 

akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką 

wbudowany wewnątrz aparatu 
TAK 

 

22 Wydajność akumulatora min. 2-3 godziny 

ciągłego zapisu, 35m +/- 5m ciągłego wydruku  
TAK – Podać 

oferowane 
 

23 Przewód zasilający o długości od min. 5 – 

10m 
TAK – Podać 

oferowane 
 

24 Prędkość przesuwu papieru 5/10/25/50 mm/s TAK  

25 Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV TAK  

26 Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz   TAK  

27 Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz TAK  

28  Filtr adaptacyjny (automatyczny) TAK  

29 Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) TAK  

30 Interfejs komunikacyjny min. 1 port USB TAK – Podać 

oferowane 
 

31 Częstotliwość próbkowania min. 2kHz/12 

odprowadzeń, min. 1kHz/1 odprowadzenie 
TAK – Podać 

oferowane 
 

32 Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą 

bez konieczności wydruku 
TAK 

 

33 Możliwość wydruku badania bezpośrednio na 

drukarce laserowej lub atramentowej (papier 

biurowy A4) 
TAK 

 

34 
Możliwość podłączenia zestawu 

spirometrycznego 
 TAK 

 

35 Pełna analiza i interpretacja słowna TAK  

36 Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie 

elektrod piersiowych przyssawkowych (6szt.) 

i kończynowych klipsowych (4szt.) dla 

dorosłych; 1 komplet kabli pacjenta; żel 1L; 

papier - 20 rolek 

TAK – Podać 

oferowane 

 

37 Stolik pod aparat z wysięgnikiem na kabel 

pacjenta 
TAK 

 

II Warunki gwarancji 

1 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

2 
Instrukcja obsługi w języku polskim  

(dostarczyć przy dostawie urządzenia) 
TAK 

 

3 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

4 Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji TAK  
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2013 

5 

Gwarancja min. 24 miesiące od daty 

uruchomienia aparatu potwierdzonego 

podpisaniem protokołu instalacyjnego po 

przeprowadzonym szkoleniu. 

TAK – Podać 

oferowane 

 

6 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

7 
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części 

zamiennych  co najmniej przez 5 lat od daty 

dostawy 
TAK 

 

8 
Czas reakcji serwisu 24 godziny od momentu 

zgłoszenia 
TAK 

 

9 
Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego  w 

przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć 

dni roboczych 
TAK 

 

10 

Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca 

do wymiany sprzętu na nowy; max trzy z 

wyjątkiem napraw powstałych z winy 

użytkownika 

TAK 

 

11 

Przeglądy gwarancyjne zgodnie z 

dokumentacją producenta dokonywane w 

ramach zaoferowanej ceny dostawy po 

uprzednim uzgodnieniu z użytkownikiem w 

czasie trwania gwarancji na urządzenie 

TAK 

 

12 
Szkolenie personelu medycznego w zakresie 

eksploatacji i obsługi w ilości max. 6 osób 
TAK 

 

 

1.  Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych 

parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 

2.  Do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami 

technicznymi przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie urządzenie już posiadający wyżej opisane wyposażenie 

niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” lub „TAK z podaniem 

oferowanego parametru (uwzględniające min. parametry)” w każdej z rubryk. Zapis Nie w 

którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.  

4.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach mieszczącego się przy ul. 

Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych we wszystkich technicznych źródłach, w tym u producenta.  

 

 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
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Pakiet nr 4 - Dostawa Spirometru – 1 szt. 
 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 

 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 

Stacjonarny modułowy systemem do badań 

pulmonologicznych wykorzystujący 

komputerową analizę przeprowadzonych 

pomiarów 

TAK 

 

2 
Weryfikacja poprawności wykonania badania wg 

zaleceń ERS/ATS 
TAK 

 

3 
Oprogramowanie powinno być kompatybilne z 

systemem operacyjnym Windows 
TAK 

 

4 
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe 

opcje 
TAK 

 

5 
Baza danych umożliwiająca prowadzenie badań 

epidemiologicznych 
TAK 

 

6 
Możliwość transmisji wyników do programów 

statystycznych 
TAK 

 

7 Normy i program dla dzieci TAK  

8 
Automatyczna kontrola poprawności wykonania 

badania 
TAK 

 

9 
Obliczanie wartości odchyleń standardowych i 

percentyli 
TAK 

 

10 Możliwość instalacji do własnego komputera TAK  

11 Możliwość prowadzenia bazy danych pacjentów TAK  

12 
Możliwość rozbudowy o: 

- pulsoksymetrię. 
TAK 

 

13 
Możliwość pomiarów oporów oddechowych 

RRS 
TAK 

 

14 
Możliwość wyznaczanie parametrów takich jak: 

VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF 
TAK 

 

15 
Możliwość określania krzywej przepływ-

objętość 
TAK 

 

16 
Możliwość określania maksymalnej dowolnej 

wentylacji minutowej 
TAK 

 

17 
Głowica pneumotachograficzna wymienna dla 

każdego pacjenta, min. 10 szt. w zestawie 
TAK 

 

18 Głowica pneumotachograficzna łatwo  TAK  
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sterylizowana w całości 

19 

Zakresy pomiarowe: 
Głowica pneumotachograficzna 
Zakres: 0-10l 
Dokładność: < 2% lub +/- 10ml 
Rozdzielczość pomiaru objętości: +/-10ml  
Zakres pomiaru przepływu: 0 +/- 18l/s 
Rozdzielczość pomiaru przepływu ± 10 ml/s 

TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

2 
Instrukcja obsługi w języku polskim  (dostarczyć 

przy dostawie urządzenia) 
TAK 

 

3 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, protokół 

przekazania-odbioru, atesty na dopuszczenie do 

obrotu i użytku na terenie  Polski, certyfikat CE 

lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

4 Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 2013 TAK  

5 

Gwarancja min. 24 miesiące od daty 

uruchomienia aparatu potwierdzonego 

podpisaniem protokołu instalacyjnego po 

przeprowadzonym szkoleniu. 

TAK – Podać 

oferowane 

 

6 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

7 
Zagwarantowanie dostępności serwisu i części 

zamiennych  co najmniej przez 5 lat od daty 

dostawy 
TAK 

 

8 
Czas reakcji serwisu 24 godziny od momentu 

zgłoszenia 
TAK 

 

9 
Możliwość wstawienia sprzętu zastępczego  w 

przypadku naprawy trwającej dłużej niż pięć dni 

roboczych 
TAK 

 

10 
Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do 

wymiany sprzętu na nowy; max trzy z wyjątkiem 

napraw powstałych z winy użytkownika 
TAK 

 

11 

Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją 

producenta dokonywane w ramach zaoferowanej 

ceny dostawy po uprzednim uzgodnieniu z 

użytkownikiem w czasie trwania gwarancji na 

urządzenie 

TAK 

 

12 
Szkolenie personelu medycznego w zakresie 

eksploatacji i obsługi  w ilości max. 6 osób 
TAK 

 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia o powyżej wyspecyfikowanych 

parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 
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2.  Do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami 

technicznymi przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie urządzenie już posiadający wyżej opisane wyposażenie 

niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” lub „TAK z podaniem 

oferowanego parametru (uwzględniające min. parametry)” w każdej z rubryk. Zapis Nie w 

którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.  

4.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na koszt i odpowiedzialność 

Wykonawcy do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach mieszczącego się przy ul. 

Dworcowa 11, 83-250 Skarszewy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych we wszystkich technicznych źródłach, w tym u producenta.  

 

 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
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Pakiet nr 5 - Aparatura medyczna oraz meble medyczne 
 

Poz. 1. Inhalator zwykły – 5 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 

 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Inhalator pneumatyczny do pracy ciągłej 

 
TAK 

 

2 Zasilanie: 220V 50/60Hz TAK  

3 Ciśnienie: 2 atm TAK  

4 
Średnia masa wielkości cząsteczki – max. 3,4 

µm dla przepływu 10 l/min 
TAK 

 

5 Całkowita wydajność min. 0,3 ml/min 
TAK – Podać 

oferowane 
 

6 Zmiana płynnej postaci leku w aerozol TAK  

7 
Do urządzenia zostaną dołączone maseczki dla 

dorosłych  w ilości min. 3 sztuk 
TAK 

 

8 
Do urządzenia zostaną dołączone maseczki dla 

dzieci  w ilości min. 3 sztuk 
TAK 

 

9 
Możliwość podłączenia przystawki do 

podgrzewania aerozolu – czy dajemy 
TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 36 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 
Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 
TAK 
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protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 
 

Poz. 2. Inhalator dyszowy – 2 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 
 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Inhalator pneumatyczny TAK  

2 Wydajność aerozolu minimum 0,4 m1/min  TAK  

3 
Średnia średnica emitowanych cząsteczek 

MMAD: max. 2,5 μm 
TAK 

 

4 Pojemność zbiornika głowicy: max. 7 ml TAK  

5 
Wydajność sprężarki bez obciążeń: minimum 

14 l/min. 
TAK 

 

6 Klasa ochronności II TAK  

7 Zastosowanie w pracy ciągłej TAK  

8 Przewód doprowadzający powietrze TAK  

9 Do urządzenia zostaną dołączone:   

1) maski duże –2 sztuki  TAK  

2) maski średnie –2 sztuki TAK  

3) maski małe –2 sztuki TAK  

4) głowice rozpylające TAK  

5) ustniki z zaworkiem 2 sztuki TAK  

6) końcówki nosowe małe- 2 sztuki TAK  

7) końcówki nosowe duże 2 sztuki TAK  

8) Filtry – 6 sztuk TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 



 

  
 

 
 

 
 

48 

  Unia Europejska 
Europejski Fundusz Rozwoju         

Regionalnego 

  

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 3. Naścienna lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy – 1 szt 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Lampa naścienna TAK  

2 Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz TAK  

3 Pobór mocy – 115 VA TAK  

4 Typ obudowy IP 20 TAK  

5 Licznik czasu pracy TAK  

6 
Lampa bakteriobójcza dezynfekująca 

powietrze w obecności personelu i pacjentów 
TAK  

7 
Element emitujący promieniowanie UV-C: 

min. 2x TUV 55W 
TAK  

8 
Emisja promieniowania UV-C o długości fali 

min. 253,7 nm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

9 Trwałość promiennika : min. 8000 h  
TAK – Podać 

oferowane 
 

10 
Wydajność wentylatora:  przynajmniej min. 

150m³/h  
TAK  

11 
Dezynfekowana kubatura:  

przynajmniej do 70 m³ 
TAK– Podać 

oferowane 
 

12 
Zasięg działania lampy: 

przynajmniej do 26 m² 
TAK– Podać 

oferowane 
 

13 Waga: max.10 kg TAK  

14 Klasa zabezpieczenia ppoż.: I TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 
TAK 
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wyrobach medycznych.  

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 4. Przejezdna lampa bakteriobójcza przepływowa z licznikiem czasu pracy – 2 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Lampa przejezdna TAK  

2 Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz TAK  

3 Typ obudowy IP 20 TAK  

4 Pobór mocy – 115 VA TAK  

5 Licznik czasu pracy TAK  

6 
Lampa bakteriobójcza dezynfekująca 

powietrze w obecności personelu i pacjentów 
TAK 

 

7 
Emisja promieniowania UV-C o długości fali 

min. 253,7nm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

8 
Element emitujący promieniowanie UV-C: 

min. 2x TUV 55W 
TAK 

 

9 Trwałość promiennika : min. 8000 h  
TAK – Podać 

oferowane 
 

10 
Wydajność wentylatora: przynajmniej min. 

150m³/h  
TAK 

 

11 
Dezynfekowana kubatura:  

przynajmniej do 70 m³ 
TAK– Podać 

oferowane 
 

12 
Zasięg działania lampy: 

przynajmniej do 26 m² 
TAK– Podać 

oferowane 
 

13 Waga: max.14 kg TAK  
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II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 
Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą 
 

TAK 
 

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 5. Fotel ginekologiczny – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Fotel przeznaczony do badań i zabiegów 

ginekologicznych oraz urologicznych w 

placówkach służby zdrowia 
TAK 

 

2 
Podkolannik z regulacją wysokości ramienia – 

2 szt. 
TAK  

3 Miska ze stali nierdzewnej TAK  

4 Uchwyt na rolkę jednorazowego podkładu TAK  

5 Podnóżek TAK  

6 Zacisk mocujący – 2 szt TAK  

7 Tapicerka bez szwowa o kolorze  żółtym TAK  

8 
Regulacja oparcia pleców, nachylenia pleców 

z pozycji siedzącej do leżącej dźwignią  
TAK 

 

9 
Regulacja wysokości siedziska– dźwignia 

nożna w podstawie lub innym, dowolnym 
TAK 
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miejscu fotela 

10 Składany podest TAK  

11 
Regulacja odchylenia oparcia pleców min. 0-

60º 
TAK – Podać 

oferowane 
 

12 Długość w pozycji poziomej: 1200-1800 mm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

13 
Szerokość gąbki siedziska i oparcia: min 60 

mm 
TAK 

 

14 
Powierzchnie lakierowane i tapicerowane 

łatwe w utrzymaniu czystości 
TAK 

 

15 Funkcjonalna regulacja oparcia i wysokości TAK  

16 
Wygodny podczas badania dla lekarza i 

pacjentki 
TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

 

Poz. 6. Lampa bezcieniowa ścienna – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ..................................................... 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Natężenie oświetlenia (80 cm) min. 30 000 

lux 
TAK – Podać 

oferowane 
 

2 
Średnica pola roboczego w zakresie 12cm do 

24 cm, dająca dobre oświetlanie pola 

zabiegowego 
TAK 

 

3 Temperatura barwowa max. 4000ºK TAK  

4 
Wygodna i poręczna ruchomość w pionie i 

poziomie 
TAK 

 

5 
Źródło światła: żarówka halogenowa 50W / 

12V 
TAK 

 

6 Trwałość żarówki min. 4000 h  TAK  

7 
Rodzaj ochrony przed porażeniem 

elektrycznym: I 
TAK 
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8 
Włącznik i wyłącznik umieszczony zarówno 

na stelażu lampy jak i  na projektorze 

świetlnym 
TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 7. Lampa bezcieniowa jezdna – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Natężenie oświetlenia (80 cm) min. 30 000 

lux 
TAK – Podać 

oferowane 
 

2 
Średnica pola roboczego w zakresie 12cm do 

24 cm, dająca dobre oświetlanie pola 

zabiegowego 
TAK 

 

3 Temperatura barwowa max. 4000ºK TAK  

4 
Wygodna i poręczna ruchomość w pionie i 

poziomie 
TAK 

 

5 
Źródło światła: żarówka halogenowa 50W / 

12V 
TAK 

 

6 Trwałość żarówki min. 4000 h  TAK  

7 Rodzaj ochrony przed porażeniem TAK  
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elektrycznym: I 

8 
Włącznik i wyłącznik umieszczony zarówno 

na stelażu lampy jak i  na projektorze 

świetlnym 
TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 8. Ciśnieniomierz elektroniczny – 6 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ........................................................ 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Wyświetlacz : cyfrowy, ciekłokrystaliczny TAK  

2 Metoda pomiarowa : oscylometryczna TAK  

3 
Zakres pomiarowy : ciśnienie w zakresie min. 

0-260 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min 
TAK 

 

4 
Dokładność : ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 

5% 
TAK 

 

5 
Pamięć : 50 pomiarów z datą i godziną lub 

więcej 
TAK 

 

6 
Pompowanie : automatyczne 

 
TAK 

 

7 Wypuszczanie powietrza : automatyczne przez TAK  
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sterowany zawór spustowy 

8 
Wypuszczanie powietrza : automatyczne przez 

sterowany zawór spustowy 
TAK 

 

9 
Funkcja uśredniająca trzy ostatnie pomiary 

 
TAK 

 

10 Wskaźnik nieregularnej pracy serca TAK  

11 
Mankiet standardowy i dla większych ramion 

(po jednym) lub jeden dla średnich, jak i 

większych ramion  

TAK – Podać 

oferowane 
 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych.  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 36 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 9. Ssak medyczny – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ........................................................ 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Zasilanie: 220V 50/60Hz TAK  

2 Moc: 220VA TAK  

3 Ciśnienie: min. 0-630 mm Hg TAK  

4 Przepływ: max. 25 l/min TAK  

5 
Wyposażony w kompresory bezolejowe, bez 

awaryjnie nie wymagające specjalistycznej 

konserwacji 
TAK 

 

6 
Możliwość łatwego i precyzyjnego ustawienia 

żądanego ciśnienia ssania 
TAK  

7 Zbiorniki ssaka powinny posiadać TAK  
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zabezpieczenie zapobiegające przepełnieniu 

się naczynia i zalania pompy ssącej 

8 
Możliwość zastosowania pojemników o różnej 

objętości: min. 0,5/1,0/3,5 litra. 
TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przeglądy okresowe koniecznych do 

wykonywania w okresie gwarancyjnym w celu 

zapewnienia sprawnej pracy urządzeń , 

bezpłatne 

TAK 

 

7 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 10. Laryngoskop – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ........................................................ 
 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 

Zestaw laryngoskopowy zawierający 

światłowodowe łyżki: 
- Miller 0 
- Miller 1 
- Mac 2 
- Mac 3 

TAK 

 

2 

Urządzenie wyposażone w żarówkę 

Halogenową zapewniająca bardzo jasne 

światło, skierowane precyzyjnie na nagłośnię i 

struny głosowe. 

TAK 
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3 Rękojeść bateryjna z zamkiem TAK  

4 Twarde etui (walizka) TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 11. Elektroniczny termometr douszny – 2 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ....................................................... 
 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Szybki pomiar temperatury (w przeciągu kilku 

sek.) 
TAK 

 

2 Wbudowany wyświetlacz LCD TAK  

3 
Zastosowane nowej technologii z system 

podczerwieni 
TAK 

 

4 
Wskaźnik konieczności nałożenia nowego 

kapturka 
TAK 

 

5 System sprzężenia zwrotnego TAK  

6 Dźwiękowy sygnał gotowości TAK  

7 
Funkcja pamięci z zapamiętywaniem ostatnich 

pomiarów 
TAK  

8 Miękka, elastyczna i mała końcówka TAK  

9 
Wytrzymała, plastikowa obudowa do ochrony 

i przechowywania termometru oraz kapturków 
TAK 

 

10 Wysoka dokładność pomiaru TAK  

11 Opcja automatycznego wyłączania TAK  
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12 
Dokładność w przedziale temperatur min. 32-

42,2 °C 
TAK – Podać 

oferowane 
 

13 Wymienne kapturki 300 sztuk TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 24 miesiące 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

6 

Przy dostawie sprzętu do dołączyć „paszport 

techniczny” sprzętu, kartę gwarancyjną, 

protokół przekazania-odbioru, atesty na 

dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie  

Polski, certyfikat CE lub deklaracja zgodności 

TAK 

 

 

Poz. 12. Lampa naczołowa – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

Oferent:……………………………..........................……klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 Lampa naczołowa typu Clar TAK  

2 
Sposób ładowania: bateria lub akumulator z 

ładowarką 
TAK 

 

3 Oświetlenie LED TAK  

4 
Siła oświetlenia: max. 11 600 Lux w 

odległości 40 cm 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 Opaska łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji TAK  

6 Średnica lusterka: max. 10 cm TAK  

7 Czas pracy lampy minimum 90min TAK  

8 Regulowana wielkość pola zabiegowego  TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 
Urządzenie fabrycznie nowe rok produkcji 

2013 
TAK 

 

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 
TAK 
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wyrobach medycznych  

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 12 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

 

Poz. 13. Kołnierz ortopedyczny – 10 szt.  

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ........................................................ 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 

Jednoczęściowy, wykonany z elastycznego 

tworzywa sztucznego z wzmocnieniem 

polietylenowym na całym obwodzie – 

możliwość złożenia do pozycji płaskiej 

ułatwiającej przechowywanie   

TAK 

 

2 Przenikalny dla promieni RTG, CT, MRI TAK  

3 Zapinany na rzep lub zatrzaski TAK  

4 
Kołnierz ortopedyczny przeznaczony dla osób 

dorosłych – 5szt. 
TAK 

 

5 
Kołnierz ortopedyczny przeznaczony dla 

dzieci – 5szt. 
TAK 

 

6 

Rozmiary: 

Osoby dorosłe – możliwość uzyskania 5 

ustawień rozmiaru 
Dzieci – możliwość uzyskania 3 ustawień 

rozmiaru  

TAK 

 

II Warunki  gwarancji 

1 Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 TAK  

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 12 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 
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Poz. 14. Leżanka – 5 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

Oferent:……………………………..........................……klasa urządzenia ................................................. 
 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Leżanka standardowa – metal + skaj, 

malowana proszkowo 
TAK  

2 Wieszak na prześcieradło, papier TAK  

3 
Możliwość poziomowania wezgłowia min. +/- 

30º 
TAK  

4 Dopuszczalne obciążenie: min. 150 kg  TAK  

5 Kolor: 1 x żółty oraz beżowy lub kremowy  TAK  

II Warunki  gwarancji 

1 Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 TAK  

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 

 

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 12 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

 

Poz. 15. Stolik do badań i pielęgnacji noworodków – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

klasa urządzenia ........................................................ 
 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 
1 Blat stołu otoczony z trzech stron miękkim i 

bezpiecznym oparciem 
TAK  

2 Stabilność stołu wobec podłoża (wykręcana 

stopka, umożliwiająca poziomowanie) 
TAK  

3 Półka boczna bez dodatkowej stopki (półka na 

akcesoria) 
TAK  
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Wymiary: 
- wysokość: min 75 cm 

- szerokość: min 70 cm 

- długość min. 80 cm 

TAK – Podać 

oferowane 

 

4 Kolor: seledynowy TAK  

II Warunki  gwarancji 
1 Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 TAK  

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  

TAK  

3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 12 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK  

 

  

Poz. 16. Stolik zabiegowy – 1 szt. 

Nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………………….................... 

Typ: ………………………. Model:…………………… Rok produkcji:………………………......................... 

Producent:……………………………………………….. numer seryjny:…………………………..........…… 

Kraj pochodzenia: …………………………………….…Certyfikaty CE ……………………………………… 

Oferent:……………………………..........................……klasa urządzenia ................................................. 
 

 

LP. Opis wymaganego parametru Parametr wymagany Parametry oferowane 
I Konstrukcja 

1 
Stolik wykonany z metalu malowanego 

proszkowo lub innego materiału 

umożliwiającego jego łatwe mycie 

TAK – Podać 

oferowane 

 

2 
Wysuwana szuflada na prowadnicach 

rolkowych 
TAK 

 

3 
Posadowiony na 4 jezdnych kółkach w tym 2 z 

blokadą 
TAK 

 

4 
Wyjmowane tace wykonane ze stali 

nierdzewnej min. 2 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 

Wymiary: 
- wysokość: od 75 do 80 cm 

- szerokość: od 40 do 60 cm 

- długość min. 70 cm 

TAK – Podać 

oferowane 

 

II Warunki  gwarancji 

1 Sprzęt fabrycznie nowy rok produkcji 2013 TAK  

2 
Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o 

wyrobach medycznych  
TAK 
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3 Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą TAK  

4 Gwarancja  min. 12 miesięcy 
TAK – Podać 

oferowane 
 

5 
Autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny na terenie Polski  
TAK 

 

 

 

 
1.  Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia o powyższych wyspecyfikowanych 

parametrach jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego 

przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i inwestycji. 

2.  Do oferty należy dołączyć oryginalne firmowe materiały informacyjne producenta z parametrami 

technicznymi przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zaoferuje w swojej ofercie urządzenie już posiadający wyżej opisane wyposażenie 

niezbędne do korzystania zgodnie z jego przeznaczeniem, wpisując „Tak” lub „TAK z podaniem 

oferowanego parametru (uwzględniające min. parametry)” w każdej z rubryk. Zapis Nie w 

którejkolwiek z rubryk spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.  

4.  Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy do 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach mieszczącego się przy ul. Dworcowa 11, 83-250 

Skarszewy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę 

parametrów technicznych we wszystkich technicznych źródłach, w tym u producenta.  

 

 

 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

 

 

 

Oświadczenie 

O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę wraz z montażem i 

uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach”, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 

oświadczam/y, że: 

 

 

1. Spełniam/y warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

            

            

            

    

. ............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW 

w okresie ostatnich trzech lat (licząc od upływu terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie. 

 

dotyczy: „Dostawy wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach” 

 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  

 

1. Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi: 

 
L.p. Przedmiot i krótki opis dostawy. 

Opis ten musi zawierać 

informacje zawarte w 

warunkach udziału w 

postępowaniu w   

rozdz. VI ust. 1 pkt 2 SIWZ 

Data wykonania Wartość 

wykonanej 

dostawy brutto 

Odbiorca  (nazwa, 

adres, nr telefonu 

do kontaktu) 
 

 

Data 

rozpoczęcia 

 

 

Data 

zakończenia 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

 

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dowody, czy usługi wskazane w tabeli powyżej 

zostały wykonane należycie. 

 

 

 

    ............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na „Dostawę wraz z montażem i 

uruchomieniem sprzętu medycznego i wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w 

Skarszewach” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane, oświadczam/y, że: 

 

 

Brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa 

w art. 24 ust. 1. 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

     

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 7 

do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

 

  

 

 

Informacja Wykonawcy, dotycząca przynależności do grupy kapitałowej 

 

 

 

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................. 

 

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

 

 

Adres Wykonawcy................................................................................................................... 

 

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

 

 

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) przedkładam niniejszą 

informację: 

 

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej * 

 

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej i w załączeniu składam listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

 

 

 

 

 

............................................           .............................................. 
          miejscowość i data                                                                                             podpis  osoby/osób uprawnionej do 

                                                                                                                           reprezentowania wykonawcy 
        

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Uwaga: Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wraz z ofertą składa listę (wykaz) 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 8 SIWZ 

 

Umowa nr …./2013 – PROJEKT 

zawarta w dniu ................ w Skarszewach, pomiędzy: 

Gminnym Ośrodkiem Zdrowia  w Skarszewach, z siedzibą przy ulicy Dworcowej 11, 80-250 

Skarszewy  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez Dyrektora GOZ: 

1. Joanna Mastalerz - Dyrektor, 

a 

..........................................................................................., z siedzibą ..................................... 

...................................................., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ........................ 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

reprezentowaną przez: 

1. ......................................................... 

2. …………………………………… 

wybraną w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ………………… zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907 ze zm.) zwanej 

dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

§ 1 

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem sprzętu medycznego i 

wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Skarszewach (Pakiet nr …. - 

……………………). 

2.  Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3.  Wartość przedmiotu umowy wynosi: 

netto: ……………..…… zł (słownie: ……………………… zł)  

VAT: (……….%) tj. ………………….. zł (słownie: ……………..) 

brutto: ………..………. zł (słownie:……………………..) 

4.  Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy, a w szczególności: cenę 

urządzeń, koszty transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, koszty 

ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie, koszty rozładunku, koszty zainstalowania 

sprzętu wraz z adaptacją pomieszczeń, jego uruchomienia, a także szkolenia personelu oraz 

serwisu gwarancyjnego. 

5.  Cena uwzględnia także koszty ewentualnego uszkodzenia ścian, posadzek, sufitów oraz innego 

sprzętu podczas wnoszenia, ustawiania, montażu i uruchamiania, co nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku zachowania należytej staranności i ostrożności przy instalacji przedmiotu umowy. 
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§ 2 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy 

  w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy  

2.  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………..lub w przypadku nieobecności 

inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

3.  Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………... 

4.  Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 2 termin dostawy z 

wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym. Uzgodniony termin dostawy musi być zgodny z ust. 1 

niniejszego paragrafu.  

5.  Za dzień dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia przedmiotu umowy uznaje się datę 

podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

umowy z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego paragrafu. 

6.  Szkolenie personelu w ilości max …… osób zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od dnia 

podpisania bezusterkowego protokołu odbiorczego. Protokół z przeprowadzenia szkolenia 

personelu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

7.  Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko. 

8.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się z warunkami, jakie panują w 

siedzibie Zamawiającego w miejscach przeznaczonych do montażu dostarczonego przedmiotu 

zamówienia – dotyczy sytuacji, gdy przedmiot zamówienia wymaga szczególnych warunków do 

montażu. Wszelkie koszty związane z montażem pokrywa Wykonawca. 

9.  Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji musi 

zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu 

i pierwszego uruchomienia stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. 

§ 3 

1.  Na dostarczony towar Wykonawca udziela (w zależności od Pakietu/ów na który/e została 

złożona oferta) ……………………. miesięcy gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego 

protokołu odbiorczego, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. 

2.  Gwarancja obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją, w przypadku wad nienadających 

się do usunięcia w miejscu eksploatacji towaru, także obowiązek demontażu i transportu towaru 

do punktu serwisowego na koszt Wykonawcy. 

3.  Wykaz okresów gwarancyjnych i warunków serwisów określa załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4.  W okresie gwarancji (w zależności od Pakietu/ów na który/e została złożona oferta) Wykonawca 

zobowiązuje się na zasadach określonych w Załączniku nr 1 w szczególności do: 

1)  dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez Zamawiającego usterki urządzenia w ciągu 

72 godzin (serwis dostępny w ciągu 48 godzin), 

2)  w ciągu 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego wymienić na nowy 

element, który pomimo trzech dokonanych uprzednio napraw nadal wykazuje wady; 
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3)  dokonania min. 2 bezpłatnych przeglądów serwisowych urządzeń łącznie z 

oprzyrządowaniem, 

4)  w przypadku awarii urządzenia w okresie gwarancji trwającej dłużej niż 72 godzin od chwili 

zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji o czas tej 

naprawy oraz dostarczenia i zainstalowania w siedzibie Zamawiającego na czas naprawy 

urządzenia zastępczego lub elementu zastępczego o takich samych parametrach 

użytkowych. W sytuacji, gdyby ze względów technicznych nie było możliwości 

zainstalowania urządzenia zastępczego lub elementu zastępczego Wykonawca zobowiązuje 

się do dokonania naprawy urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia 

oraz do zwrotu Zamawiającemu kosztów związanych z koniecznością zlecania 

przeprowadzania badań/zabiegów innym podmiotom, wypożyczenia urządzenia lub 

naprawienia ewentualnych szkód. 

5.  Gwarancja nie obejmuje materiałów i akcesoriów zużywalnych. 

6.  Do dostawy Wykonawca dołączy w tym zakresie: 

1)  dokumenty potwierdzające rodzaj, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę 

VAT i ewentualnie dokument przewozowy; 

2)  dokumentacje techniczno-ruchową (DTR) w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie 

pliku umożliwiającym edycję dokumentu) – dokumentacja dostarczona przez producenta 

lub dostawcę wraz ze sprzętem; DTR powinna obejmować następujące elementy: dane 

dotyczące identyfikacji sprzętu (nazwa, typ, producent urządzenia), informacje dotyczące 

przechowywania i transportu sprzętu, informacje dotyczące uruchomienia sprzętu, 

informacje dotyczące samego sprzętu (warunki pracy sprzętu, opis techniczny), instrukcję 

obsługi sprzętu, informacje dotyczące utrzymania ruchu, w tym także wymagań w zakresie 

konserwacji sprzętu, informacje dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych; 

3)  deklarację zgodności producenta. 

§ 4 

1.  Strony ustalają następujące warunki płatności za dostarczony przedmiot umowy: Zamawiający 

zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę na fakturze VAT. 

2. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie Strony 

bezusterkowego protokołu odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 5. 

3.  Strony za dzień zapłaty określają dzień złożenia polecenia przelewu w Banku przez 

Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy. 

§ 5 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych. 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1)  w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto; 

2)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto; 
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3)  za opóźnienie w dokonaniu wymiany wadliwego towaru - w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od 

następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na zrealizowanie reklamacji; 

4)  za opóźnienie w dostawie i zainstalowaniu towaru – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

§ 6 

1.  W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku 

towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

2.  Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, 

nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, ani 

regulowane w drodze kompensaty. 

§ 7 

1.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany 

postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy w poniższym zakresie:, 

1)  zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 

związanej ze zmianą osób reprezentujących Strony umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi 

zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony, 

2)  zmiany terminu realizacji umowy (zmiana terminu rozpoczęcia i/lub terminu zakończenia 

realizacji umowy) wynikającej z:  

a) ograniczenia zakresu dostaw będących przedmiotem umowy, wynikającego ze zmiany 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) wystąpienia siły wyższej (katastrofy, klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, 

itp.) uniemożliwiającej udokumentowaną czasową realizację zadania przez 

Wykonawcę. 

3.  W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych powyżej, termin realizacji 

przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie, o czas niezbędny do wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

4.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 

takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

§ 8 

Wszelkie spory między Stronami, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, których nie da 

się rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową przez 
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jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu zamówienia. 

§ 10 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Wzór protokołu odbioru 

3. Wzór protokołu instalacji i uruchomienia towaru 

4. Wzór protokołu szkolenia personelu 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …………../…….. 

 

Protokół odbioru towaru nr ………………. - wzór 
Nr Umowy…………………………….. 

Zamawiający: .................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

 

LISTA ODBIERANYCH URZĄDZEŃ / SPRZĘTU 
 

Lp Nazwa 

urządzenia 
Typ Model Producent Rok 

produkcji 
Nr 
katalogowy 

Nr 

seryjny 

        

        

        

        

1. Stwierdza się dostarczenie przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z zapisami Umowy Nr ………………………… 

2.  Stwierdza się, że przedmiot zamówienia zostaje odebrany bez zastrzeżeń. 

3.  Zamawiający potwierdza, że wraz z dostawą przedmiotu zamówienia otrzymał: instrukcję obsługi 

w języku polskim, DTR w języku polskim, kartę gwarancyjną w języku polskim, wypisany i 

uzupełniony paszport techniczny urządzenia, adres autoryzowanego centrum serwisowego 

urządzenia oraz inne wymagane przez Zamawiającego w zapisach umowy 

…………………………………………………………………………….. (wypisać dokumenty). 

4. Dostawy dokonali niżej podpisani pracownicy Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: ……………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: ……………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: ……………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: ……………………………………..………Podpis: …………………………. 

5. Uwagi: 

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

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

Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano: 

Skarszewy, dnia …………………………….. 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: 
 

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

Imię i nazwisko, podpis, pieczątka                                                                Imię i nazwisko, podpis, pieczątka 
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Załącznik nr 3 do umowy nr …………../…….. 

 

Protokół instalacji i uruchomienia towaru nr ………. - wzór 
Nr Umowy………………………. 

Zamawiający: .................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

1.  Stwierdza się, że przedmiot zamówienia został zainstalowany, uruchomiony i przekazany do 

eksploatacji wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami zgodnie z 

zapisami Umowy Nr …………….. 

2.  Nie wnosi się zastrzeżeń do instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia. 

3.  Instalacji i uruchomienia dokonali niżej podpisani pracownicy Wykonawcy: 

Imię i nazwisko: …………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: …………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: …………………………………..………Podpis: …………………………. 

Imię i nazwisko: …………………………………..………Podpis: …………………………. 

4. Uwagi: 

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

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

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

 

Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano: 

Skarszewy, dnia …………………………….. 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: 
 

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

Imię i nazwisko, podpis, pieczątka                                                                Imię i nazwisko, podpis, pieczątka 
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Załącznik nr 4 do umowy nr …………../…….. 

 

Protokół szkolenia personelu nr ………………. - wzór 
 
Nr Umowy………………………. 

Zamawiający: .................................................................................................................................... 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

Wykonawca: ................................................................................................................................ 

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

...................................................................................................................................................... 
/Podać: Adres, Tel, fax, NIP, Regon/ 

1.  Protokół sporządzono w miejscu instalacji i uruchomienia oraz kompleksowego przeszkolenia 

personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. 

2.  Szkolenie prowadzono w ramach instalacji uruchomienia przedmiotu zamówienia zgodnie z 

zapisami Umowy Nr …………………….. 

3.  Zakres szkolenia: 

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

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

4. Personel obsługujący urządzenie przez rozpoczęciem użytkowani ma obowiązek zapoznania się z 

instrukcją obsługi oraz ścisłego przestrzegania zawartych w niej procedur. Uczestnictwo w szkoleniu 

nie zastąpi przeczytania i używania dostarczonej instrukcji obsługi. 

5. Niżej wymienione osoby potwierdzają własnoręcznym podpisem obecność na szkoleniu: 

Lista uczestników szkolenia: 

1. …………………………………………….. 

2. …………………………………………….. 

3. …………………………………………….. 

4. …………………………………………….. 

5. …………………………………………….. 

 

Na tym protokół odbioru zakończono i podpisano: 

Gdańsk, dnia …………………………….. 

Wykonawca:                                                                                     Zamawiający: 
 

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

Imię i nazwisko, podpis, pieczątka                                                                Imię i nazwisko, podpis, pieczątka 


