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1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej  
   oraz strony internetowej prowadzonego postępowania 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków 
Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84 
przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego 
www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego. 
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania 
 
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie 
zamówienia 
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania 
 
3. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 
– postepowanie o wartości mniejszej niż progi unijne.  
 
Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego 
uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywana 
również w SWZ – „ustawą Pzp”). W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu 
prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że 
występują one w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w 
SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym 
postępowaniu. 
 
4.Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty  
z możliwością prowadzenia negocjacji 
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia negocjacji.  
 
5. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na 
blokach operacyjnych i oddziałach Szpitala 
 
CPV: 
Pakiet 1: 33182100-0 
Pakiet 2: 33190000-8 
Pakiet 3: 33191000-5 
Pakiet 4: 33124100-1 
Pakiet 5: 33162000-3 
 
Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.100.2022. Wykonawcy winni we wszelkich 
kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 3 będący integralną częścią 
SWZ.  
Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne 
lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który 
charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne. 

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
http://www.szpitaljp2.krakow.pl/
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2
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6. Termin wykonania zamówienia 
Termin realizacji zamówienia wynosi dla: 
Pakietów: I, IV, V – 8 tygodni od daty zawarcia umowy; 
Pakietów: II, III – 12 tygodni od daty zawarcia umowy. 

 
7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ . 
2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za 

najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.  
 
8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami, oraz informacji o wymaganiach technicznych  
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl  
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, 
zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.  

    Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do 
tego konkretnego Wykonawcy. 

4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie 
Zakupowej, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor 

Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac 
Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf. 
5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany   
    format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie  
    jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z. 
6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES; 
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć  
    formatu XAdES. 
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w 
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/
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https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go 
za wiążący. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące  
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 
przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.    

 
9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób 
niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, 
które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik 
podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). 
Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert. 
 
10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie 
przetargu jest: 
Nina Zamojska tel. / fax. (0-12) 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 8:00 – 14:00. 
 
11. Termin związania ofertą 
Wykonawca związany jest ofertą do dnia 16.12.2022 r. 
 
12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 
1. Oferta powinna być: 

a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim. 
b. złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi: 
„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 222 ust. 5.” 

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów  
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.  

    w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ 
– Rozporządzeniem.  

 
Zgodnie z paragrafem 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:  
 § 2. 1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których 

mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 
mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego 
zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w 
art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 
346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane  
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach 
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego). 

 
Zgodnie z paragrafem 4 ust. 1 Rozporządzenia: 
§ 4. 1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, 
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 
oznaczonym pliku. 
 
Zgodnie z paragrafem 5 Rozporządzenia: 
§ 5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 
Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach,  
o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy. 
 
Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia: 
§ 6. 1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy 
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej 
„dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione 
przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej 
„upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.  

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku 
postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem 
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elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.  

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 
dostępu do oryginału. 

 
Zgodnie z paragrafem 7 Rozporządzenia: 
§ 7. 1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 

ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 
dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez 
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub 
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa  
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako 
dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi 
unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej.  

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:  

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;  

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia;  
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3) pełnomocnictwa – mocodawca.  
4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz. 
 
Zgodnie z paragrafem 8 Rozporządzenia: 
§ 8. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego  

w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub 
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 
Zgodnie z paragrafem 10 Rozporządzenia: 
§ 10. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące 

wymagania:  
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,  

a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym 
nośniku danych;  

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie 
tej treści na monitorze ekranowym;  

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 
4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert 

zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby       
zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące  

w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu 
przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 
stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

 
13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń  
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.  
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia: 
a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona 

na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do 
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. 
pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z 
oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako 
upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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b) oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na 
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wg. załącznika nr 1 do SWZ, 

c)  opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg. załącznika nr 3 do SWZ, 
d)  wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg. załącznika nr 4 do SWZ, 
  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy 
wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie  
o którym mowa w pkt 1 b składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
14. Przedmiotowe środki dowodowe 
Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych. 
 
15. Podmiotowe środki dowodowe 
Zamawiający nie wymaga podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca zobowiązany jest 
jedynie do złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt 13 1 b SWZ. 
 
16. Sposób oraz termin składania ofert 
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 17.11.2022 r. do godz. 10:00 w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich 
    wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis  

w następujący sposób:  
  - bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i 
  - dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu  

w przycisk „Przejdź do podsumowania”. 
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz   
    z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie  
    przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona. 
5. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie  
    internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz   
    https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  
 
17. Termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2022 r., o godzinie 10:30 za pośrednictwem Platformy 

Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych 
(budynek A-VII). 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego 
postępowania w zakładce „Komunikaty”.  

 
18. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. 
Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 
dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
 
19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:  
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228 zastosowanie aukcji elektronicznej, wyłączenia–230a, art. 250a 

łapownictwo wyborcze Kodeksu karnego, w art. 46 odpowiedzialność zamawiającego–48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 
2054) lub w art. 831 _ 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 
na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1;  
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp: 
1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia.  
2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 

i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki:  

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 
zadośćuczynienie pieniężne;  

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym;  

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 
szczególności:  

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy,  

b) zreorganizował personel,  
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,  
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów,  
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.  
3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 
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czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

 
Zgodnie z art.111 ustawy Pzp: 
Wykluczenie wykonawcy następuje:  
1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa w:  
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana 

za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,  
b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3  
‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony 
inny okres wykluczenia;  

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 
3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia;  

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia.;  

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6,  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą 
wykluczenia.  

 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. 
Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:  
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w 
art. 1 pkt 3;  

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca 
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 
2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 
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dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

 
20. Sposób obliczenia ceny 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 swz. 
2. Ogólny wzór do obliczania ceny: 

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat 
Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio: 

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat, 
- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat, 
- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat. 
 
Na przykład: 
Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, 
zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:  
25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN 
 
 
UWAGA: 
1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  
i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15)), dla celów zastosowania kryterium ceny 
lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 
towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej wykonawca ma obowiązek:  
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 
 
21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
Kryteria oceny ofert wraz z ich przyznanymi punktami za poszczególne kryteria, jeśli cena 

stanowi więcej niż 60 % uzasadnienie zastosowania takiego kryterium: 

1. Proponowane kryteria oceny ofert i ich znaczenie (dla wszystkich pakietów): 

 

L.p. 
Kryterium 

Znaczenie procentowe 

kryterium (Rj) 

Maksymalna ilość punktów, jakie 

może otrzymać oferta za dane 

kryterium 

1. Cena R1 = 60 % 60 punktów 

2. Parametry techniczne R2 = 40 % 40 punktów 

suma: 100 %  
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2. Sposób oceny ofert 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ. 
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową 
(Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał 
wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu o następujący wzór: 

 
W = C + T 

 

gdzie: 

kryterium – cena 

C = R1 x Cmin / Cb 

Cmin  –  cena oferty najtańszej  

Cb –  cena oferty badanej 

R1 –  znaczenie procentowe kryterium cena 

  

kryterium – parametry techniczne 

T = R2 x Tb / Tmax 

Tmax  –  przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2 

Tb –  liczba punktów oferty badanej 

R2 –  znaczenie procentowe kryterium parametry techniczne 

 

WZORY 

 

1. Wzór określający zależność wprost proporcjonalną 

.min.max

.min
1






x
* A = ilość punktów 

gdzie: 

x – wartość zaoferowana danego parametru 

min. – wartość minimalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego 

max. - wartość maksymalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców 

A = 1, jeżeli przedział [1,2] 

A = 2, jeżeli przedział [1,3] 

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością minimalną danego parametru 

dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt. 

 

2. Wzór określający zależność odwrotnie proporcjonalną 

.min.max

.max
1






x
* A = ilość punktów 

gdzie: 

x – wartość zaoferowana danego parametru 
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min. – wartość minimalna danego parametru spośród wszystkich oferowanych przez Wykonawców 

max. - wartość maksymalna danego parametru dopuszczona przez Zamawiającego 

A = 1, jeżeli przedział [2,1] 

A = 2, jeżeli przedział [3,1] 

W przypadku zaoferowania wartości, która jest jednocześnie wartością maksymalną danego parametru 

dopuszczoną przez Zamawiającego, Wykonawca otrzymuje 1 punkt. 

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet. 
 

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty  
      w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za 
najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy. 
 
23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 
Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługa środki ochrony prawnej opisane w dziale IX 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy. 
Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy;  
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.  
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.  
2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

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

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 
postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem 
terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.  

Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej,  

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a. 
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Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  
lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia na stronie 
internetowej. 

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

Odwołanie zawiera:  
1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);  
2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego;  
3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 
posiada go nie mając takiego obowiązku;  

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym 
właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 
ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do 
jego posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia;  
6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;  

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;  
9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;  
10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;  
11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;  
12) wykaz załączników.  
 
2. Do odwołania dołącza się:  
1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;  
2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;  
3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 
 
24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert  
      częściowych 
Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 i 4 SWZ. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.  
 
25. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę  
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie 
przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu 
Wykonawcy. 
 
26. Informacja dotyczące ofert wariantowych 



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Postępowanie nr DZ.271.100.2022 – Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na blokach 
operacyjnych i oddziałach Szpitala. 
 

 

 16 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy  
Nie dotyczy 
 
28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 
Nie dotyczy 
 
29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia  
      wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający  
      przewiduje takie wymagania 
Nie dotyczy 
 
30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. 
Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 
 
32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 

przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,  
o których mowa w art. 131 ust. 2.   

Nie dotyczy 
 
33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą.  
Nie dotyczy 
 
34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.   
Nie dotyczy 
 
35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.   
Nie dotyczy 
 
36.  Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.   
Nie dotyczy 
 
37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230. 
Nie dotyczy 
 
38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 
Nie dotyczy 
 
39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: 
przetargi@szpitaljp2.krakow.pl; 

 Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez 
adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 3049 we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z ich przetwarzaniem; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.      
100.2022: Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na blokach i 
oddziałach Szpitala prowadzonym w trybie podstawowym; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo 
zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

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

mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl
https://webmail.szpitaljp2.krakow.pl/cgi-bin/openwebmail/openwebmail-send.pl?action=compose&compose_caller=readmessage&message_id=%3C000301d7376e%24f54e0420%24dfea0c60%24%40szpitaljp2.krakow.pl%3E&sessionid=wsypek%2Awebmail.szpitaljp2.krakow.pl-session-0.793904870373325&folder=INBOX&sort=date_rev&msgdatetype=sentdate&page=1&longpage=0&searchtype=from&keyword=ciepiela&to=iod%40szpitaljp2.krakow.pl


Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Postępowanie nr DZ.271.100.2022 – Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na blokach 
operacyjnych i oddziałach Szpitala. 
 

 

 18 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
 
26. Załączniki 
1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu  
                                 z postępowania  
2. Załącznik nr 2 – wzór umowy sukcesywnej 
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 
4. Załącznik nr 4 – Wartość oferty  
 

 
ZATWIERDZAM 
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Załącznik nr 1 
 

 

 

      Zamawiający: 

      Krakowski Szpital Specjalistyczny  

      im. Jana Pawła II 

      ul. Prądnicka 80 

      31-202 Kraków 

 

Wykonawca: 

…………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 
Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia 
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 
 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.100.2022 – 
Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na blokach operacyjnych i 
oddziałach Szpitala, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 
oświadczam, co następuje: 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 
 

1. ☐ Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. ☐  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 
ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
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okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki 
naprawcze i zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………… 

3. ☐ Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia  
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1.  

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

☐  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA: 
 
Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r.  jestem: 

 - mikro przedsiębiorstwem 

 - małym przedsiębiorstwem 

 - średnim przedsiębiorstwem 

 - dużym przedsiębiorstwem 
* właściwe zaznaczyć 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 
Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 
1)............................................................................................................................. 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 
2)............................................................................................................................. 
(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) 
 

 

                                              
1
 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 
2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
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Załącznik nr 2 

 
Umowa (wzór) 

 
zawarta w Krakowie dnia …………………………… 2022 pomiędzy: 
 
Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy  
ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej – Zamawiającym, 
a: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
 
Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym  
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 215 000 euro – postępowanie nr DZ.271.100.2022 
 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest…………………………………………………………………………………, 
dalej zwane przedmiotem zamówienia. Przez realizację przedmiotu zamówienia rozumie 
się jego dostawę, rozładunek, przeniesienie własności, instalację i uruchomienie.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, parametry, funkcjonalności i wymagania 
dotyczące przedmiotu zamówienia określone są Załączniku nr 1 do umowy pn. „Opis 
przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr ……………… do SWZ), który stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 

3. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na zasadach określonych w Załączniku 
nr 1 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny i wsparcie 
techniczne na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

 
§ 2 

Cena i termin warunki wykonania umowy 
1. Za należyte wykonanie umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej 

kwocie ........................... brutto (słownie: ....................................... ). Kwota ta obejmuje 
cenę przedmiotu zamówienia wraz z kosztami wykonania wszelkich obowiązków 
określonych w umowie. 

2. Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do ………………. od daty 
podpisania umowy. O terminie dostawy urządzeń wchodzących w zakres przedmiotu 
zamówienia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3 - dniowym 
wyprzedzeniem.  
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3. Dostawa i rozładunek, instalacja i uruchomienie sprzętu wchodzącego w skład przedmiotu 
zamówienia będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty 
lub uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w czasie ich 
dostawy, rozładunku, instalacji i uruchomienia ciąży na Wykonawcy. 

 
§ 3 

Odbiór i warunki płatności 
1. Odbiór zamówienia odbędzie się po jego uruchomieniu oraz dostarczeniu przez 

Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi wymaganymi pomiarami i 
atestami na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu stron. 
Dokumentacja powykonawcza stanowi załącznik do protokołu odbioru.  

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie do 60 dni od daty otrzymania 
faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, z którego 
wynika, że Zamawiający nie zgłasza żadnych zastrzeżeń co do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Brak uwag do protokołu, nie uchybia prawu Zamawiającego do wysuwania roszczeń z 
tytułu nienależytego wykonania umowy, a w szczególności z tytułu rękojmi lub gwarancji, 
w przypadku późniejszego wykrycia lub ujawnienia wad lub usterek. 

4. Wykonawca jest zobligowany wyszczególnić na fakturze w odrębnych pozycjach 
kosztowych jednostkowe wartości co najmniej dla pozycji wyszczególnionych w danym 
pakiecie według Załącznika nr 2 do umowy pn. „Formularz cenowy” (Załącznik nr …………… 
do SWZ). 

 
§ 4 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 
1. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający naliczy karę 

umowną z tego tytułu w wysokości 0,5 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w § 2 ust. 2 zdanie pierwsze.  

2. W razie nieterminowej realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający może również za 
uprzednim pisemnym wyznaczeniem dodatkowego 14-dniowego terminu na realizację 
zamówienia od umowy odstąpić na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego, naliczając z tego 
tytułu karę umowną w wysokości 10 % kwoty określonej w § 2 ust. 1 zachowując prawo od 
kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1, do dnia odstąpienia. 

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z 
udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 
0,1% ceny określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 
wyznaczonym terminie. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosi 40% wartości 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
kary umowne, na zasadach ogólnych. 

6. W razie dostarczenia wadliwego towaru, Wykonawca jest zobowiązany do  wymiany na 
wolny od wad niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 21 dni roboczych licząc od 
daty złożenia zastrzeżenia. W razie niezrealizowania przez wykonawcę powyższego 
obowiązku w terminie, zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5 % kwoty 
określonej w § 2 ust. 1, w ramach którego dostarczono wadliwy towar, za każdy dzień 
zwłoki. 

7. W Wykonawca oświadcza, że: 
a) nie podlega wykluczeniu z uzyskiwania zamówień publicznych z powodu wspierania 
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agresji na Ukrainę bądź zagrożenia dla demokracji lub praworządności w Federacji 

Rosyjskiej albo na Białorusi; 

b) wykluczeniu takiemu nie podlegają również osoby, które są (lub były w dniu 24 lutego 

2022 r.) jednostką dominującą lub beneficjentem rzeczywistym w stosunku do 

wykonawcy. 

 
§ 5 

Postanowienia dodatkowe 
1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 posiada 

świadectwo dopuszczenia do obrotu, jak również inne zezwolenia na dopuszczenie do 
użytku i stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia instrukcji, jak również innych dokumentów  
i akcesoriów określonych w Załączniku nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu zamówienia nie 
będzie stanowić naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom 
biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako 
administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych 
informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od 
przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda 
Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych . 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany 

umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 455 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać 
będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Załączniki stanowią integralną część umowy: 
a. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, 
b. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy, 
c. Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny. 

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

 
 

.................................................                                                  ................................................. 
        ( podpis Wykonawcy  )                                                 ( podpis Zamawiającego) 
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Obowiązek informacyjny  
(informacja dla pracowników wykonawcy) 

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie 
informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny  
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. 
 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
iod@szpitaljp2.krakow.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 
 
3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy. 
 
4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji 
umowy……………………………………, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie z którego treścią 
dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c, kiedy przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 
143e ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez 
wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań w zakresie zatrudniania personelu na 
podstawie umowy o pracę. 
 
5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych 
osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-
mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
 
6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim 
Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych). 
 
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa,  
a następnie usuwane lub anonimizowane. 
 
8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania 
(poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 
 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
 
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, 
a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 
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Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia 
 

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3: 

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez 

jakichkolwiek zmian poniższej tabeli. 

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając 

zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.  

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający 

bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. 

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa 

„TAK”. 

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, 

wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, 

wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu. 

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż 

parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. 

W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo 

„TAK” lub „NIE”. 

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, 

opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub 

opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.  
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PAKIET I - Defibrylatory półautomatyczne - 5 sztuk   CPV: 33182100-0   

l.p. Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet 
Parametr 

graniczny/wartość 

Parametry 
oferowanego 
urządzenia 

punktacja 

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji, min. 2022 

TAK   – 

5 defibrylator półautomatyczny TAK   – 

6 możliwość pracy w trybie dla dorosłych i dzieci TAK   – 

7 
elektrody uniwersalne – dla dorosłych i dzieci, okres przydatności 
min. 30 miesięcy 

TAK, podać   – 

8 
brak konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (elektrod, 
kluczy, przejściówek) dla trybu pediatrycznego 

TAK   – 

9 energia impulsu dla dorosłych do max. 360 [J] TAK, podać   – 

10 energia impulsu dla dzieci do max. 90 [J] TAK, podać   – 

11 
defibrylator wyposażony w jedną, oryginalną baterię producenta; 
nieładowalną o okresie żywotności po podłączeniu do urządzenia 
min. 4 lata 

TAK, podać   [1,2] 

12 waga urządzenia wraz z baterią i elektrodami, max. 2,5 [kg] TAK, podać   [2,1] 

13 
możliwość wyboru języka komunikatów głosowych, minimum 2 
języki 

TAK   – 

14 zmiana języka komunikatu przy pomocy przycisku TAK   – 

15 klasa bezpieczeństwa IP55 TAK   – 

16 temperatura pracy urządzenia, min. 0°C-50°C TAK, podać   – 

Warunki gwarancji i serwisu       

17 
okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 72 
[mies.] 

TAK, podać   – 

18 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące 
bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd 
przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) 
lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku 
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w 
dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami 
producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie 
Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego 
przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego 
przez Niego przeglądu  

TAK, podać   – 

19 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od 
zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

20 
gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia 
konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

21 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać   – 

Inne       

22 
szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, 
czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 

TAK   – 

23 
produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w 
języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie 

TAK   – 

24 

instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego 
urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi 
(obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej 
- przy dostawie 

TAK   – 

25 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej 
instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, 
kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich 
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt 

TAK   – 

26 
wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, 
wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie 
przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy 

TAK   – 
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PAKIET II - Łóżka wielofunkcyjne z wyposażeniem   CPV: 33190000-8     

l.p.  Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet 
Parametr 

graniczny/wartość 

Parametry 
oferowanego 

urządzenia 
punktacja 

1. Łóżka dla Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - 10 sztuk       

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji, min. 2022 

TAK   – 

5 
metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa 
łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, 
łatwa w utrzymaniu czystości 

TAK   – 

6 
kable wychodzące ze skrzynek sterujących przebiegające w ramie 
łóżka 

TAK/NIE   1/0 

7 
łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach 
myjących, klasa ochrony, min. IPX6W 

TAK, podać   – 

8 
podstawa łóżka - ramiona wznoszące - podpierająca leże w 
minimum 8 punktach 

TAK   – 

9 
wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem 
wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd 
przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych 

TAK, podać   – 

10 długość całkowita łóżka: 2200 mm ± 50 mm TAK, podać   – 

11 szerokość całkowita łóżka, max. 1000 mm TAK, podać   – 

12 długość leża, min. 2000 mm TAK, podać   – 

13 szerokość leża, min. 870 mm TAK, podać   – 

14 leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome  TAK, podać   – 

15 elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, min. 0°÷70° TAK, podać   – 

16 elektryczna regulacja segmentu uda, min. 0°÷40° TAK, podać   – 

17 elektryczna regulacja kąta przechyłu Trendelenburga, min. 0°÷15° TAK, podać   [1,2] 

18 
elektryczna regulacja kąta przechyłu anty-Trendelenburga, min. 
0°÷15° 

TAK, podać   [1,2] 

19 
elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie, min. 400 do 760 
mm  

TAK, podać   [1,3] 

20 
regulacja segmentu podudzia – ręczna, mechanizmem 
zapadkowym 

TAK   – 

21 łóżko sterowane przewodowym pilotem TAK   – 

22 

łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce 
do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łózka. 
Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed 
przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność 
funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego 
użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel 
sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia 
pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-
szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz 
wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne 
zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik 
naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci 

TAK   – 

23 

segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego 
poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, 

oznaczona kolorem czerwonym. 
Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. 
Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed 
zsuwaniem pacjenta 

TAK   – 

24 
leże wypełnione płytami z tworzywa polipropylenu odpornego na 
działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz 
działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi 

TAK   – 

25 
akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący 
sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego  

TAK   – 

26 łóżko z możliwością przedłużenia leża o, min. 200 mm TAK, podać   [1,3] 

27 
szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10 
mm (± 2 mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające 
łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy 

TAK   – 

28 możliwość wykorzystania płyty jako deski reanimacyjnej TAK/nie   1/0 
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29 

łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, 
zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni 
pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża 
(zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe 
umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko 
przed uderzeniami 

TAK   – 

30 
wysokość zabezpieczenia bocznego licząc od poziomu leża do 
wysokości barierek, min. 40 [cm] 

    [1,3] 

31 
wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys 
ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg 

TAK, podać   – 

32 
w narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki 
dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w 
pozycji wertykalnej i horyzontalnej 

TAK   – 

33 

łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca 

przy min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości 
materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn 

TAK   – 

34 
podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o 
średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą 
kierunkową 

TAK, podać   – 

35 bezpieczne obciążenie min. 250 kg  TAK, podać   [1,2] 

36 
możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz 
wysięgnika z uchwytem do ręki 

TAK   – 

37 
możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów 
oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary 

TAK, podać   – 

Wyposażenie dodatkowe 

38 

materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, 
min. 14 cm. 
Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw 

nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 
3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i 
równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa 
poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny 
przepływ powietrza. 
Gęstość pianek: 
Min. 25 kg/m3 – warstwa górna 
Min. 28 kg/m3 – warstwa dolna 
Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na 
środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 
10 SZTUK NA CAŁY PAKIET 

TAK, podać   – 

39 
wieszak kroplówki wyprofilowany do środka łóżka 
5 SZTUK NA CAŁY PAKIET 

TAK   – 

40 
uchwyt uniwersalny np. na worek urologiczny 
10 SZTUK NA CAŁY PAKIET  

TAK   – 

Warunki gwarancji i serwisu       

41 
okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 
[mies.] 

TAK, podać   – 

42 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące 
bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd 
przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub 
inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku 
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w 
dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami 
producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy 
leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - 
przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego 
przeglądu  

TAK, podać   – 

43 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od 
zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

44 
gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia 
konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

45 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać   – 

Inne       

46 
szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, 
czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 

TAK   – 

47 
produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w 
języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie 

TAK   – 

48 
instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego 
urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi 

TAK   – 
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(obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej 
- przy dostawie 

49 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej 
instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, 
kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich 
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt 

TAK   – 

50 
wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, 
wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie 
przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy 

TAK   – 

2. Łóżka dla Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń z 
Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego - 10 
sztuk 

      

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji, min. 2022 

TAK   – 

5 

metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa 
łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona 
kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w 
utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca 
leże w minimum 8 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny 
nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy 
wyposażenia 

TAK   – 

6 
łóżko przystosowane do mycia w automatycznych stacjach 
myjących, klasa ochrony, min. IPX6W 

TAK, podać   – 

7 
długość całkowita: 2200 mm ± 30 mm 
szerokość całkowita 1020 mm ± 30 mm   

TAK, podać   – 

8 
wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 
15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do 
dźwigów osobowych 

TAK, podać   – 

9 

w narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające 
przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych 
przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany 
przed uderzeniami oraz otarciami. W części wezgłowia krążki 
dwuosiowe 

TAK   – 

10 leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome TAK   – 

11 

leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności 
użycia narzędzi) z polipropylenu. Segment oparcia pleców z 
możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia 
wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko 
wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie 
transportu 

TAK   – 

12 autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm TAK, podać   [1,2] 

13 
w narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w 
części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki 

TAK   – 

14 

sterowanie funkcjami łóżka: 
a) panel w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający 
czytelne zastosowanie funkcji tj: regulacja wezgłowia, pozycja 
fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda 
b) panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej 
barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazującą uruchomioną 
funkcję 
c) funkcja CPR, przycisk serwisowy 
Możliwość  położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 15°, 30°, 
45° za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. 
Informacja o kącie przechyłów wzdłużnych wyświetlana na 
wyświetlaczu LCD 
Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający 
dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. 
Pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD (wyświetlana informacja o 
wybranej funkcji)  
Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji (120 lub 
180 sec) w pilocie oraz w  panelu sterującym od strony 
zewnętrznej barierek 
Panel sterujący dla personelu medycznego chowany pod leżem w 
półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie 
łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed 
przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność 
funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego 

TAK   – 



Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków  
Postępowanie nr DZ.271.100.2022 – Wyposażenie w specjalistyczny sprzęt i aparaturę używane na blokach 
operacyjnych i oddziałach Szpitala. 
 

 

 30 

użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel 
sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia 
pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-
szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada 
również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz 
podłączenia do sieci. 
Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający 
dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji. 

15 

elektryczne regulacje: elektryczna regulacja wysokości w zakresie 
od 320 mm do 910 mm +/- 40 mm 
Łóżko wyposażone w pedał do regulacji wysokości. 
- segment oparcia pleców od 0 do 75 stopni (+/- 50)   
- segment uda od 0 do 45 stopni (+/- 50)  
- pozycja Trendlelenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20)   
- pozycja anty-Trendlenburga od 0 do 15 stopni (+/- 20) 
Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża 

TAK, podać   – 

16 
akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący 
sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego 

TAK   1/0 

17 

szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą 
dwustronnie laminowaną grubości min. 8 mm, montowaną na stałe 
z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują 
części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki 
dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Możliwość wyboru płyty 
kolorystycznej min. 10 kolorów w tym min. 3 drewnopodobne. 
Szczyty z możliwością blokady do transportu. 

TAK, podać   – 

18 

łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem 
półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające 
pacjenta, zgodne  
z norma medyczną ICE 60601-2-52 lub równoważną. 
Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób 
za pomocą jednej ręki, wspomagane  pneumatyczne.  
Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia 
pleców. 
Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 40 
cm.   
Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką 
kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. 
Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z 
możliwością ustawienia kąta. 
Możliwością powieszenia drenażu lub worków urologicznych na 
barierkach, uchwyty stanowią część barierek bocznych. 
Barierki zabezpieczające na całej długości 

TAK, podać   – 

19 
wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania 
pościeli z miejscem na panel centralny 

TAK   – 

20 
przedłużenie leża minimum 28 cm. Dźwignie zwalniania 
mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie 
dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża 

TAK, podać   [1,2] 

21 4 uchwyty stabilizujące materac  TAK   – 

22 

koła o średnicy, min. 150 mm z systemem sterowania jazdy na 
wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System 
obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi 
bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o 
zwolnionej blokadzie kół 

TAK, podać   – 

23 bezpieczne obciążenie robocze minimum 260 kg TAK, podać   – 

24 łóżko wyposażone w oświetlenie pod łóżkiem TAK   – 

Wyposażenie dodatkowe 
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25 

materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości, 
min. 14 cm. 
Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw 
nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 
3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i 
równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa 
poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny 
przepływ powietrza. 
Gęstość pianek: 
Min. 25 kg/m3 – warstwa górna 
Min. 28 kg/m3 – warstwa dolna 
Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na 
środki dezynfekcyjne rozsuwany na zamek. 
10 SZTUK NA CAŁY PAKIET 

TAK, podać   – 

26 
wieszak kroplówki wyprofilowany do środka łóżka  

5 SZTUK NA CAŁY PAKIET 
TAK   – 

27 
uchwyt uniwersalny np. na worek urologiczny 
10 SZTUK NA CAŁY PAKIET 

TAK   – 

Warunki gwarancji i serwisu       

28 
okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 
[mies.] 

TAK, podać   – 

29 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące 
bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd 
przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub 
inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku 
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w 
dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami 
producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy 
leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - 
przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego 
przeglądu  

TAK, podać   – 

30 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od 
zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

31 
gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia 
konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

32 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać   – 

Inne       

33 
szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, 
czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 

TAK   – 

34 
produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w 
języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie 

TAK   – 

35 

instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego 
urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi 
(obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej 
- przy dostawie 

TAK   – 

36 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej 
instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, 
kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich 
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt 

TAK   – 

37 
wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, 
wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie 
przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy 

TAK   – 

3. Materac przeciwodleżynowy - 10 sztuk       

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 

rok produkcji, min. 2022 
TAK   – 

5 
oferowany materac wymiarowo pasujący do oferowanych łóżek w 
pozycji 2 

TAK   – 

6 wysokość materaca, min. 15 cm TAK, podać   [1,2] 

7 
materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, składający się 
minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z 
powietrznym materacem zabezpieczającym 

TAK   – 

8 
materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu 
odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u 
pacjentów o wadze do 220 kg 

TAK   – 
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9 
materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający 
system mocowania taśmami do ramy łóżka 

TAK   – 

10 zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego TAK   – 

11 wskaźnik odłączenia zaworu CPR na panelu pompy TAK   – 

12 
obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku 
na tym obszarze – min. 5 komór 

TAK   – 

13 
statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego 
podparcia – min. 2 komory 

TAK   – 

14 cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania TAK   – 

15 
funkcja siedzenia, uruchamiana osobnym przyciskiem, z 
sygnalizacją wyboru 

TAK   – 

16 
powiadomienie dźwiękowe i wizualne o konieczności zmiany pozycji 
pacjenta przy włączonej funkcji siedzenia po 2 godzinach 

TAK   – 

17 

minimum 4 tryby pracy: 
- tryb naprzemienny 
- tryb pulsacyjny  
- tryb niskociśnieniowy  
- tryb pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do poprzedniego 
ustawienia po 20 min 

TAK   – 

18 
komory materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga 
(cykl 1:2) 

TAK   – 

19 
czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany, min.: 10, 
15, 20 lub 25 min  

TAK   – 

20 
tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu 
materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy, min. 12 godzin 

TAK   – 

21 cyfrowa pompa o maksymalnych wymiarach 110x300x200 mm TAK, podać   – 

22 
pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą 
max. 17 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201:2010 lub równoważna) 

TAK   – 

23 

regulacja ciśnienia w pompie według wagi pacjenta – zakres 
regulacji dostosowany do typu podłączonego materaca (minimum 
15 zakresów ustawień). Pompa rozpoznaje typ materaca i 
automatycznie dostosowuje zakres regulacji i parametry pracy pod 
dany model 

TAK   – 

24 pompa wyposażona w czujnik RFID TAK   – 

25 

funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca 
realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym 
informującym o zakończeniu deflacji – po wybraniu tej funkcji 
pompa usuwa powietrze z materaca, co ułatwia przygotowanie 
materaca do przechowywania lub przemieszczenia 

TAK   – 

26 pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42  TAK   – 

27 waga pompy, max. 3 kg TAK, podać   [2,1] 

28 
pompa zasilana za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 
100–240 V / 50–60 Hz  

TAK   – 

29 wbudowany filtr powietrza TAK   – 

30 

pompa przystosowana do zawieszenia na ramie łóżka – 
wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z 
regulacją rozstawu, oraz minimum 4 elastyczne nóżki zapewniające 
pełną stabilizację i amortyzację wibracji  

TAK   – 

31 

panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem 
odpornym na uszkodzenia mechaniczne . Nie dopuszcza się 
wmontowanych wyświetlaczy LCD narażonych na uszkodzenia i 
zarysowania  

TAK   – 

32 
przyciski zintegrowane z elastycznym, silikonowym panelem 
zabezpieczającym urządzenie w przypadku zalania  

TAK   – 

33 
dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, 
wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze 
wskazaniem sekcji 

TAK   – 

34 możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem TAK   – 

35 
funkcja blokady panelu sterowania pompy, uruchamiana 
automatycznie po 5 minutach, zabezpieczająca przed przypadkową 
zmianą ustawień 

TAK   – 

36 

system recyrkulacji - przepompowania powietrza miedzy komorami 
materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni 
mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający 
wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący 
zużycie energii 

TAK   – 

37 
w przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni 
napompowany bez wycieku powietrza 

TAK   – 
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38 

materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety 
umieszczonej na pokrowcu, zawierającej informację na temat 
materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga 
użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być 
stosowany, instrukcja prania pokrowca 

TAK   – 

39 

miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, 
wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 
170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem 
o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H 
oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z 
tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności 
pary wodnej na poziomie min.600 gr/m²/24H, zamykany na suwak 
z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 O C i suszenia w 
suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do 
czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu do 1% w 
sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, 
o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew 
i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny 
pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie 

TAK   – 

40 

możliwość opcjonalnego stosowania pompy z materacem w formie 
nakładki o wysokości komór 10 cm, w której komory opróżniają się 
na przemian co trzecia, przeznaczonej do stosowania w profilaktyce 
i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV 
stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg – pompa automatycznie 
rozpoznaje rodzaj podłączanego materaca i dobiera parametry 
pracy 

TAK   – 

41 

pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami 
dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki 
i kładzionych bezpośrednio na 
leże łóżka, min.: 
- materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność 
terapeutyczna do 250 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu 
odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej, komory 
materaca napełniają się i opróżniają na przemian co druga (cykl 
1:2) 
- materac w formie nakładki, skuteczność terapeutyczna do 200 kg, 
do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia 
włącznie według skali IV stopniowej, komory materaca napełniają 
się i opróżniają na przemian co trzecia (cykl 1:3) 
- materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka, skuteczność 
terapeutyczna do 200 kg, do stosowania w profilaktyce i leczeniu 
odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej komory 
materaca napełniają się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) 
- materac w formie nakładki. skuteczność terapeutyczna do 160 kg, 
do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia 
włącznie według skali IV stopniowej komory materaca napełniają 
się i opróżniają na przemian trzecia (cykl 1:3) 

TAK   – 

42 
system dający możliwość unifikacji sprzętu w celu optymalizacji 
wykorzystania posiadanych zasobów do aktualnych potrzeb 

TAK   – 

Warunki gwarancji i serwisu       

43 
okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 
[mies.] 

TAK, podać   – 

44 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe (obejmujące 
bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd 
przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub 
inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku 
przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w 
dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami 
producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy 

leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - 
przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego 
przeglądu  

TAK, podać   – 

45 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 72 [h] od 
zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

46 
gwarantowany czas naprawy, max. 7 dni od daty zgłoszenia 
konieczności naprawy 

TAK, podać   – 

47 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać   – 

Inne       

48 szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, TAK   – 
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czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) 

49 
produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w 
języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie 

TAK   – 

50 

instrukcja obsługi do każdego egzemplarza oferowanego 
urządzenia w języku polskim oraz dodatkowa instrukcja obsługi 
(obowiązkowo wersja elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej 
- przy dostawie 

TAK   – 

51 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej 
instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań (palet, 
kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i ich 
utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt 

TAK   – 

52 
wszelkie czynności i koszty związane z dostarczeniem, 
wniesieniem, montażem, uruchomieniem oferowanego w pakiecie 
przedmiotu zamówienia leżą po stronie Wykonawcy 

TAK   – 

4. Szafka przyłóżkowa - 10 sztuk       

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji, min. 2022 

TAK, podać   – 

5 
szafka przyłóżkowa przeznaczona do wyposażenia sal chorych w 
placówkach służby zdrowia 

TAK   – 

6 korpus szafki wykonany z profili aluminiowych TAK   – 

7 całkowita wysokość, min. 880 [mm] TAK, podać   – 

8 całkowita szerokość, max. 560 [mm] TAK, podać   – 

9 całkowita głębokość, min. 450 [mm] TAK, podać   – 

10 
ramki szuflad oraz boki szafki wykonane z ocynkowanej blachy 
stalowej malowanej proszkowo 

TAK   – 

11 
blat górny szafki oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego 
tworzywa HPL o grubości, min. 6 [mm] 

TAK   – 

12 
szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka 
na prasę 

TAK   – 

13 pod dolną szufladą w konstrukcji szafki półka na obuwie TAK   – 

14 
szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i 
łatwe wysuwanie i domykanie 

TAK   – 

15 
szuflada górna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający 
mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części 

TAK   – 

16 

szuflada dolna wyposażona w tworzywowy (ABS) wkład łatwy do 
mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z 
części pełniąca funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności do 1,5 
[l] 

TAK   – 

17 

blat górny szafki wyposażony w reling i listwy boczne chroniące 
przed zsuwaniem się przedmiotów z blatu. Do relingu mocowany 
uchwyt tworzywowy na np. kubek przesuwny na całej długości 
relingu 

TAK   – 

18 
szafka wyposażona w odejmowany blat boczny wykonany z 
wytrzymałej płyty HPL, z możliwością montażu z prawej lub lewej 
strony szafki bez użycia narzędzi 

TAK   – 

19 blat boczny wyposażony w koło ułatwiające przemieszczanie TAK   – 

20 
regulacja wysokości blatu bocznego realizowana za pomocą 
sprężyny gazowej umieszczonej w prostokątnej aluminiowej 
kolumnie 

TAK   – 

21 zakres regulacji wysokości blatu bocznego, min. 800÷1100 [mm] TAK, podać   [1,2] 

22 wymiary blatu bocznego, min. gł. x szer. : 350 x 550 [mm] TAK, podać   – 

23 blat boczny z możliwością składania do boku szafki TAK   – 

24 
blat boczny zaopatrzony w listwy, chroniące przed zsuwaniem się 
przedmiotów z blatu. Możliwość pochyłu blatu o 30° i 60° 

TAK   – 

25 
szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym, min. 2 z 
blokadą, o śr. 50 [mm] z elastycznym, niebrudzącym podłóg 
bieżnikiem plus 1 koło podwójne blatu bocznego 

TAK   – 

26 konstrukcja szafki w kolorze szarym TAK   – 

27 czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym TAK   – 

28 
dostępna kolorystyka frontów szuflad oraz blatu szafki, min. 10 
kolorów, w tym kolor niebieski oraz beżowy (kolory do określenia 
przez Zamawiającego przed dostawą)   

TAK, podać   – 

29 
produkt posiadający deklarację zgodności - deklaracja zgodności w 
języku polskim lub angielskim dostarczona przy dostawie 

TAK   – 
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PAKIET III - Pionowy autoklaw laboratoryjny - 1 

sztuka 
    

CPV: 
33191000-5  

Lp Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet 
Parametr 

graniczny/wa
rtość 

Parametry 
oferowanego 
urządzenia 

Punktacja 

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji min. 2022 

TAK   – 

Wymagania ogólne       

5 
komora autoklawu ustawiona pionowo, ładowana od góry, 
wykonana z nierdzewnej stali kwasoodpornej klasy AISI316TI 
lub wyższej 

TAK, podać   – 

6 
wymiary komory sterylizacyjnej min.: 400 x 600 [mm] (średnica 
x głębokość)  

TAK, podać   – 

7 
wymiary całkowite zewnętrzne max.: 600 x 800 x 1000 [mm]  
(szerokość x głębokość x wysokość)  

TAK, podać   – 

8 
obudowa autoklawu wykonana z niemalowanej stali nierdzewnej 
klasy AISI304 lub wyższej 

TAK, podać   – 

9 

pokrywa komory pokryta materiałem nienagrzewającym się, 
musi być odchylana do góry w taki sposób aby po całkowitym 
otwarciu nie wystawała poza obrys zewnętrznych ścian 
autoklawu. Po zamknięciu, pokrywa musi być ryglowana 
automatycznie po lekkim dociśnięciu dłonią. Ryglowanie musi 
odbywać się równomiernie na całym obwodzie, bez punktowych 
śrub, haków czy sworzni 

TAK, opisać   – 

10 

kształt pokrywy sferyczny, wklęsły od wewnątrz tak aby we 
wklęsłej przestrzeni można było podwiesić przewód z elastyczną 
sondą temperatury oraz wentylator chłodzący bez ograniczania 
przestrzeni użytkowej komory (tj. krawędzi poniżej otworu 
załadunkowego)  

TAK, opisać   – 

11 
uszczelnianie pokrywy bez konieczności stosowania uszczelek 
pompowanych parą lub sprężonym powietrzem 

TAK, opisać   – 

12 
wytwornica pary zintegrowana z komorą ciśnieniową (osłonięte 
półką grzałki na dnie komory) 

TAK   – 

13 

mikroprocesorowy sterownik z wyświetlaczem LCD, 
wyświetlający komunikaty w języku polskim, sterujący pracą 
autoklawu w oparciu o jednoczesny pomiar ciśnienia i 
temperatury 

TAK   – 

14 

w procesach sterylizacji ciał stałych pomiar temperatury 
powinien być prowadzony w najniższym punkcie komory 
autoklawu (w spuście) podczas sterylizacji cieczy pomiar 
temperatury musi być prowadzony w produkcie, za pomocą 
elastycznej sondy temperatury 

TAK   – 

15 

elastyczna sonda temperatury zainstalowana w pokrywie tak aby 
nie było możliwe przycięcie jej podczas załadunku/rozładunku 
koszy. Zabezpieczenie umożliwiające podwieszenie sondy w 
czasie gdy nie jest ona używana. Sonda musi być podwieszana 
tak aby nie ograniczała przestrzeni użytkowej komory (we 
wklęsłej pokrywie) 

TAK   – 

16 
sterownik urządzenia wyposażony w min. 10 programów do 
sterylizacji 

TAK, podać   [1,3] 

17 
sterownik umożliwiający indywidualne zaprogramowanie przez 
użytkownika temperatury sterylizacji w zakresie min. od 100 do 
140°C z dokładnością do min. 0,1°C 

TAK, podać   [1,3] 

18 
sterownik umożliwiający indywidualne zaprogramowanie przez 
użytkownika czasu sterylizacji w zakresie min. od 1 do 999 
minut z dokładnością do min. 1 minuty 

TAK, podać   [1,2] 

19 
sterownik umożliwiający indywidualne zaprogramowanie przez 
użytkownika czasu suszenia 

TAK   – 

20 

programowanie możliwe do wykonania za pomocą 
umieszczonego na pokrywie autoklawu wyświetlacza z 
przyciskami. Umieszczenie wyświetlacza na pokrywie 
zabezpiecza elementy elektroniczne przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i zalaniem wodą podczas załadunku/rozładunku 
komory (pokrywa wraz ze sterownikiem jest wtedy uniesiona i 
wyświetlacz jest chroniony) 

TAK, opisać   – 
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21 

urządzenie wyposażone w blokady ciśnieniową i termiczną 
zapobiegające przed otwarciem autoklawu przed wyrównaniem 
ciśnienia w komorze z ciśnieniem atmosferycznym a w 
przypadku sterylizacji płynów w naczyniach szklanych przed 
ostygnięciem tych płynów poniżej temperatury 80°C 

TAK, opisać   – 

22 
możliwość prowadzenia sterylizacji płynów w naczyniach nie 
zamkniętych hermetycznie 

TAK   – 

23 
autoklaw wyposażony w wentylator, który przez nawiew 
powietrza na zewnętrzne ściany komory skraca fazę stygnięcia 
płynów 

TAK, opisać   – 

24 
autoklaw standardowo wyposażony w wężownicę wokół komory 
ciśnieniowej umożliwiającą zainstalowanie w przyszłości systemu 
chłodzenia płynów w nadciśnieniu 

TAK, opisać   – 

25 
możliwość sterylizacji ciał stałych np. narzędzi laboratoryjnych, 

odpadów w workach 
TAK   – 

26 
funkcja odpowietrzania wsadów zawierających ciała stałe przez 
wielokrotne impulsy pary 

TAK   – 

27 

autoklaw wyposażony w chłodzony wodą skraplacz pary, 
skonstruowany tak aby w celu ochrony rur kanalizacyjnych 
możliwe było zaprogramowanie temperatury kondensatu 
odprowadzanego do kanalizacji w zakresie temperatur od 40 do 
80°C z dokładnością do min. +/- 1°C 

TAK, opisać   – 

28 
dwa kosze załadowcze, ażurowe o wymiarach umożliwiających 
ustawienie jednego na drugim w komorze 

TAK   – 

29 

wbudowana drukarka do rejestracji danych procesowych. 
Drukarka musi być tak skonstruowana aby nie było możliwe 
zalanie jej wnętrza wodą, która może kapać na autoklaw z góry 
(np. rozlanie wody przy załadunku/rozładunku komory). 
Drukarka przystosowana do drukowania bez potrzeby 

stosowania papieru termicznego, na którym wydruki z czasem 
zanikają 

TAK   – 

30 port umożliwiający podłączenie do autoklawu komputera PC  TAK   – 

31 

oprogramowanie w języku polskim umożliwiające rejestrację na 
komputerze danych procesowych w sposób zgodny z CFR 21 
część 11 FDA w zakresie integralności (braku możliwości 
zmodyfikowania) zapisywanych i archiwizowanych danych 

TAK, opisać   – 

32 moc grzałek wytwornicy pary w zakresie max. od 8 do 10 kW TAK   – 

33 
automatyczne pobieranie wody demineralizowanej (możliwość 
ręcznego wlewania wody bezpośrednio do komory) 

TAK, opisać   – 

  
Wyposażenie dodatkowe do oferowanej powyżej 
konfiguracji 

      

34 

urządzenie do uzdatniania wody użytkowej 
(stacja/demineralizator) o parametrach min.: do 
automatycznego pobierania wody; wielkość złoża ok. 18 l; złoże 
demineralizatora może być regenerowane; oferowane 
urządzenie zapewniające wystarczającą objętość wody do 
przeprowadzenia min. trzech cykli sterylizacji w ciągu ośmiu 
godzin  

TAK, podać 
nazwę/model
, producenta 

  – 

35 

konduktometr do pomiaru czystości wody o parametrach 
min.: skala 0.00 do 19,99 µS/cm; rozdzielczość 0,01 µS; 
kalibracja: ręcznie lub przez potencjometr; punkt wartości 
zadanej możliwy do ustawienia na szerokości całej skali; 
parametry wyświetlane na ekranie LCD i LED; wymiary ok. 80 
mm x 50 mm x 95 mm; waga max. 300 g 

TAK, podać 
nazwę/model
, producenta 

  – 

36 

zmiękczacz wody o parametrach min. urządzenie 
kompaktowe, tj. wszystkie elementy umieszczone we wspólnej 
obudowie z tworzywa sztucznego, pełniącej również funkcję 
zbiornika solanki; elektroniczne sterowanie chronometryczne; 
głowica sterująca z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który 
umożliwia odczyt takich wartości jak min.: ilość dni od ostatniej 
regeneracji, średnie dzienne zużycie wody, ilość wody zużytej do 
ostatniej regeneracji; system kontroli pracy monitorujący min.: 

stężenie solanki; pamięć elektroniczna umożliwiająca 
zapamiętanie zaprogramowanych parametrów nawet przy zaniku 
napięcia; zintegrowany zbiornik soli  

TAK, podać 
nazwę/model
, producenta 

  – 

37 
ultracooler, tj. dodatkowy wymiennik ciepła przy wentylatorze, 
dodatkowo skracający czas chłodzenia płynów 

TAK, podać 
nazwę/model

, producenta 

  – 
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38 

kompresor o parametrach min.: z przeznaczeniem do 
podtrzymywania ciśnienia (w lokalizacji docelowej nie jest 
dostępne sprężone powietrze); wydajność 50 l/min; cichy; 
bezolejowy (pompa membranowa) 

TAK, podać 
nazwę/model
, producenta 

  – 

Warunki dodatkowe oraz gwarancji i serwisu       

39 
okres gwarancji na całość wyposażenia oferowanego w pakiecie, 
od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] 

TAK, podać   – 

40 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe 
(obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok (tj. 
pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty 
podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami 
producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami 
producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu 
odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym 
zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie 
udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie 
terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem 
daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu  

TAK, podać   – 

41 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 
48h [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK   – 

42 

gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania 
napraw nie większy niż 72 godz., czas wykonania napraw w 
przypadku konieczności importu części zamiennych lub 
podzespołów z zagranicy nie więcej niż 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia konieczności naprawy. 

TAK, podać   – 

43 nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa podać   – 

44 
szkolenie personelu medycznego z obsługi (miejsce: siedziba 
Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed 
szkoleniem) 

TAK   – 

45 

Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu, najpóźniej 

w dniu podpisania protokołu odbioru (o którym mowa powyżej) 
dwa komplety dokumentów o których mowa w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 
2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego 
dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi 
technicznemu, tj. wypełniony wniosek wraz z wymaganymi 
przepisami załącznikami - do procedury odbioru autoklawu przez 
Urząd Dozoru Technicznego. 

TAK   – 

46 

instrukcja obsługi do oferowanych urządzeń w języku polskim: 
dla Użytkowników oraz dodatkowe: instrukcja obsługi i 
dokumentacja techniczna oferowanego urządzenia w wersjach 
elektronicznych dla Działu Inżynierii Klinicznej - wraz z 
protokołem odbioru 

TAK   – 

47 
do protokołu odbioru dołączona deklaracja zgodności dla 
oferowanych urządzeń i w przypadku oferowania wyrobu 
medycznego powyżej I klasy dołączony certyfikat zgodności CE 

TAK   – 

48 
Wykonawca jest zobowiązany w ramach oferty do: rozładunku, 
wniesienia, montażu i uruchomienia wszystkich oferowanych w 
pakiecie urządzeń 

TAK   – 

49 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej 
instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich opakowań 
(palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po zainstalowanym sprzęcie i 
ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt 

TAK   – 
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PAKIET IV - Procesor próżniowy - 1 sztuka   CPV: 33124100-1      

Lp Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet 
Parametr 

graniczny/wartość 

Parametry 
oferowanego 
urządzenia 

Punktacja 

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie 
powystawowy, rok produkcji, min. 2022 

TAK   – 

Wymagania ogólne       

5 

oferowany procesor typu zamkniętego z możliwością pracy 
bezksylenowej, przeznaczony do wykonywania wysokiej 
jakości wycinków - z zamkniętym obiegiem odczynników i 
powietrza 

TAK   – 

6 pojemność min. 300 kasetek TAK, podać   [1,2] 

7 pojemność butli odczynnikowych min. 5 [l] TAK, podać   – 

8 

trzy stacje parafinowe podgrzewane z niezależnie 
programowaną temperaturą w zakresie min. 45 - 65 [°C], o 

pojemności min. 5,5 [l] każda 

TAK   – 

9 
stacje parafinowe wyposażone w pojemnik jednorazowego 
użytku na zużytą parafinę z dołączonymi min. 30 sztukami 
pojemników zapasowych 

TAK   – 

10 
komora w kształcie cylindrycznym zamykana pokrywą 
umożliwiającą wizualną kontrolę przebiegu procesu 

TAK   – 

11 
komora reakcyjna wyposażona w czujniki poziomu cieczy, 
umożliwiający napełnianie komory w min. trzech poziomach 
odczynnika w zależności od ilości próbek 

TAK   – 

12 komora wyposażona w czujnik przepełnienia  TAK   – 

13 
komora wyposażona w system odciągu oparów wraz z 
filtrem, uruchamiający się automatycznie po otwarciu 

pokrywy 

TAK   – 

14 
procesor wyposażony w system mechanicznego obrotowego 
ruchu kosza na kasetki 

TAK   – 

15 

procesor wyposażony w min. trzy zestawy koszy do 
układania uporządkowanego wraz z zestawami obciążników 
do każdego zestawu i kosz do luźnego układania kasetek, 
mogący pomieścić posiadane przez Zamawiającego kasetki 
typu Super Mega o wymiarach 75x54x19 [mm] 

TAK   – 

16 
urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy z 
interfejsem użytkownika w języku polskim 

TAK   – 

17 
system kontroli zużycia odczynników bazujący na pomiarze 
stężenia alkoholu, z możliwością określenia dowolnego 
poziomu zużycia 

TAK   – 

18 

możliwość dowolnego definiowania wymiany odczynników w 
cyklu tygodniowym lub ilościowym, niezależnie dla każdej 
grupy odczynników. Wstępne podgrzewanie odczynników w 
komorze do min. 35 [°C] 

TAK   – 

19 
wbudowany system automatycznej rotacji odczynników, 
odbywającej się w trakcie trwania programu, nie 
zaburzający działania urządzenia 

TAK   – 

20 
wbudowane na stałe min. 9 butli na odczynniki, w tym min. 
6 na alkohol i min. 3 na ksylen - niedostępnych dla 
użytkownika 

TAK   – 

21 
system automatycznej wymiany odczynnika na nowy w 
trakcie trwania procesu, bez konieczności przerywania 
rozpoczętego programu 

TAK/NIE   3/0 

22 

min. dwa stanowiska na formalinę, wyposażone w dostępne 
dla Użytkownika butle odczynnikowe z możliwością 
stosowania min. 5 litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w 
których dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność 
przelewania odczynników 

TAK, podać   – 

23 

min. dwa stanowiska do wymiany odczynników, 
wyposażone w butle z możliwością stosowania min. 5 
litrowych ogólnodostępnych kanistrów, w których 
dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność 

TAK, podać   – 
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przelewania odczynników 

24 

min. trzy stanowiska na odczynniki płuczące, wyposażone w 
min. 5 litrowe butle z możliwością stosowania dwóch 5 
litrowych, ogólnodostępnych kanistrów, w których 
dostarczane są odczynniki, co eliminuje konieczność 
przelewania odczynników 

TAK, podać   – 

25 
miejsce przechowywania odczynników w urządzeniu 
wyposażone w odciąg oparów wraz z filtrami 

TAK   – 

26 
urządzenie wyposażone w min. jedno złącze USB w celu 
archiwizacji programów i ustawień użytkownika 

TAK, podać   – 

27 
możliwość zaprogramowania czasu infiltracji w zakresie od 
min. 1 min. - 99 godz. 59 min. 

TAK, podać   – 

28 
możliwość zaprogramowania włączenia próżni w komorze 
niezależnie dla każdego odczynnika 

TAK   – 

29 
możliwość zaprogramowania czasu odsączania niezależnie 
dla każdego odczynnika 

TAK   – 

30 
możliwość zaprogramowania temperatury w komorze 
niezależnie dla każdego odczynnika z funkcją wstępnego 
podgrzania odczynników 

TAK   – 

31 
graficzne odwzorowanie, min.: temperatury, ciśnienia, 
jakości alkoholu, oraz poziomu zapełnienia komory na 
ekranie urządzenia 

TAK, podać   – 

32 
możliwość dołożenia kasetek do już rozpoczętego programu 
na każdym etapie pracy 

TAK   – 

33 

wbudowany zasilacz awaryjny UPS, umożliwiający normalną 
pracę urządzenia w chwili przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, umożliwiający utrzymanie parafiny w stanie 
ciekłym w stacjach parafinowych 

TAK   – 

34 
system awaryjnego otwarcia pokrywy w przypadku awarii 
urządzenia 

TAK   – 

35 układ kontroli filtra węglowego TAK   – 

36 
kosze do uporządkowanego układania standardowych 
kasetek – 2 zestawy, każdy mogący pomieścić min. 220 
kasetek 

TAK, podać   – 

37 
urządzenie wyposażone w kółka z blokadą - umożliwiające 

jego przemieszczanie 
TAK   – 

38 
wymiary urządzenia: 730 x 600 x 1400 [mm] (szer. x gł. x 
wys) ( +/- 10%) 

TAK   – 

39 waga urządzenia bez odczynników max. 130 [kg] TAK   – 

Warunki gwarancji i serwisu       

40 
okres gwarancji na wszystkie oferowane elementy 
procesora, od daty podpisania protokołu odbioru, min. 36 
[mies.] 

TAK, podać   – 

41 

w okresie udzielonej gwarancji bezpłatne, bez konieczności 
wzywania przez Zamawiającego, przeglądy okresowe 
(obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę), min. 1 na rok 
(tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od 
daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z 
zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie 
z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z 
zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za 
zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po 
stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego 
wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty 
ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu  

TAK, podać   – 

42 
gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy 
niż 48h [h] od zgłoszenia konieczności naprawy 

TAK   – 

43 

gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i 
wykonania napraw nie większy niż 72 godz, czas wykonania 
napraw w przypadku konieczności importu części 
zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 
dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku 
naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny 
koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na 
czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach 
technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego   

TAK, podać   – 
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44 
nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba 
kontaktowa 

podać   – 

45 
szkolenie personelu medycznego z obsługi (miejsce: 
siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia 
przed szkoleniem) 

TAK   – 

46 

instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku 
polskim, dodatkowa instrukcja obsługi (obowiązkowo wersja 
elektroniczna) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy 
dostawie 

TAK   – 

47 

w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po 
dokonanej instalacji do niezwłocznego odebrania wszelkich 
opakowań (palet, kartonów, folii, taśm, etc.) po 
zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym 
zakresie i na własny koszt 

TAK   – 
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PAKIET V - Lupy operacyjne okularowe - 4 sztuki   CPV:  33162000-3   

Lp Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet 
Parametr 

graniczny/wartość 

Parametry  
Oferowan

ego 
urządzeni

a 

punktacja 

1 nazwa produktu podać   – 

2 numer katalogowy produktu lub grupy podać   – 

3 producent podać   – 

4 
produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, 
rok produkcji, min. 2022 

TAK   – 

5 

powiększenie w zakresie 2,5 do 3,0 raza – optymalizowane co 0.1 z 
opcją wyboru wielkości teleskopów dobierane łącznie z szerokością 
pola widzenia (6 – 11 cm) i odległością do pola pracy – 
indywidualnie dla każdego użytkownika 

TAK   – 

6 
szkła korekcyjne – dobierane po uwzględnieniu wartości: sfera, 
cylinder, axix, pryzma (dotyczy szkieł nośnych oraz układu 
optycznego) 

TAK   – 

7 
korekcja szkieł nośnych do dali, do bliży lub szkła bifokalne – w 
zależności od decyzji i wymaganej korekcji użytkownika  

TAK   – 

8 
kąt nachylenia lupek, min. 20, 25, 30, 35 stopni (indywidualne dla 
każdego  użytkownika) 

TAK   – 

9 
płynna głębia ostrości, min. 12-19 cm zależnie od doboru modelu (± 
3 cm w zależności od powiększenia) 

TAK, podać   [1,2] 

10 
uwzględnienie indywidualnego poziomu wklejenia teleskopów 
względem oprawek zgodne z anatomią użytkownika - pomiar 
odległości miedzy źrenicą a szkłem korekcyjnym 

TAK   – 

11 
lekkie, cienkie tytanowe lub aluminiowe oprawki z teleskopami 
zabezpieczającymi przed wyłamaniem zauszników przy nadmiernym 
rozwarciu, grawerowane wg życzenia 

TAK   – 

12 
konfiguracja teleskopów: wymienne zamocowane na magnesach lub 
wklejane do wyboru  

TAK   – 

13 
szkła nośne, poliwęglanowe oraz pocieniane celem 
zminimalizowania wagi 

TAK   – 

14 
pojedynczy silikonowy nosek- rozłożenie ciężaru lup na całą 
powierzchnię nosa 

TAK   – 

15 
plastikowe i magnezowe obudowy lup z układem soczewek 

Galileusza bądź pryzmatycznym w zależności od powiększenia 
TAK   – 

16 masa w zakresie 50-90 gram w zależności od powiększenia TAK   – 

17 lupy hipoalergiczne, antykorozyjne  TAK   – 

18 różne kolory oprawek do wyboru TAK   – 

19 
różne kształty oprawek, min. klasyczne, Victory frame – po 3 
rozmiary do wyboru 

TAK   – 

20 etui ochronne do transportu TAK   – 

21 diodowe oświetlenie czołowe dopasowane do oprawek TAK   – 

22 dowolny grawerunek na lupach oraz na etui TAK   – 

23 
okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 
[mies.] 

TAK, podać   – 
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Załącznik nr 4 – Wartość oferty 

Pakiet 1 

firma Wykonawcy ……………………… 
adres …………………………………......... 
województwo……………………………. 
nr NIP ………………………………...…….. 
 

1 2 3 4 5 6 

lp. nazwa urządzenia ilość 

cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

stawka VAT 

[%] 

CENA [PLN] 
(kolumna 

3x4xwspółczynnik 
stawki podatku vat) 

1 Defibrylatory 
półautomatyczne 

5 
   

                                                                                                                                                              RAZEM CENA  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Następującą część zamówienia zamierzam 
powierzyć podwykonawcy: 

Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Pakiet 2 

firma Wykonawcy ……………………… 
adres …………………………………......... 
województwo……………………………. 
nr NIP ………………………………...…….. 
 

1 2 3 4 5 

lp. nazwa urządzenia wartość netto [PLN] stawka VAT [%] 
CENA [PLN] 

(kolumna 3x4xwspółczynnik 
stawki podatku vat) 

1 Łóżka wielofunkcyjne z 
wyposażeniem 

   

                                                                                                                                      Razem cena  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Następującą część zamówienia zamierzam 
powierzyć podwykonawcy: 

Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Pakiet 3 

firma Wykonawcy ……………………… 
adres …………………………………......... 
województwo……………………………. 
nr NIP ………………………………...…….. 
 

1 2 3 4 5 6 

lp. nazwa urządzenia ilość 

cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

stawka VAT 

[%] 

CENA [PLN] 
(kolumna 

3x4xwspółczynnik 
stawki podatku vat) 

1 Pionowy autoklaw 
laboratoryjny 

1 
   

                                                                                                                                                              RAZEM CENA  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Następującą część zamówienia zamierzam 
powierzyć podwykonawcy: 

Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Pakiet 4 

firma Wykonawcy ……………………… 
adres …………………………………......... 
województwo……………………………. 
nr NIP ………………………………...…….. 
 

1 2 3 4 5 6 

lp. nazwa urządzenia ilość 

cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

stawka VAT 

[%] 

CENA [PLN] 
(kolumna 

3x4xwspółczynnik 
stawki podatku vat) 

1 Procesor próżniowy 1 
   

                                                                                                                                                              RAZEM CENA  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Następującą część zamówienia zamierzam 
powierzyć podwykonawcy: 

Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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Pakiet 5 

firma Wykonawcy ……………………… 
adres …………………………………......... 
województwo……………………………. 
nr NIP ………………………………...…….. 
 

1 2 3 4 5 6 

lp. nazwa urządzenia ilość 

cena 

jednostkowa 

netto [PLN] 

stawka VAT 

[%] 

CENA [PLN] 
(kolumna 

3x4xwspółczynnik 
stawki podatku vat) 

1 Lupy operacyjne 
okularowe 

4 
   

                                                                                                                                                              RAZEM CENA  

 

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 

Następującą część zamówienia zamierzam 
powierzyć podwykonawcy: 

Nazwy firm podwykonawców: 

  

 
 
W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował 
zamówienie bez udziału Podwykonawców   
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 
 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


