
 

1 

 

Zamawiający: 

Wojewódzki Szpital Zespolony  

im. L. Rydygiera w Toruniu 

87-100 Toruń 

ul. Św. Józefa 53-59 
tel. 0-56 67 93 496, fax. 0-56 67 93 682 

 
adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/wszz_torun 
(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej  

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert) 

e-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl 

 
 

W.Sz.Z: TZ-280-78/20                                     Toruń, dnia 02-07-2020 r. 

 

 

 

 

Specyfikacja   

Istotnych Warunków Zamówienia 
                                postępowanie o wartości szacunkowej powyżej 214.000 EURO 

 

 

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony                                                                           

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

 

 

 

                                                                 przedmiot zamówienia: 

     

 świadczenie usług serwisowych                                                                                                                      

                  w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej  

 
 

 
 

 

                 Kod CPV    50.42.10.00-2 (Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego) 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.wszz.torun.pl/
mailto:zamow_publ@szpital-bielany.torun.pl
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I. Opis sposobu przygotowania oferty, forma składanych dokumentów  

w postępowaniu. Inne informacje ogólne. 
1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować 

ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi. 

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem  

art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie ofert przez www.platformazakupowa.pl jest dla Wykonawców 

całkowicie bezpłatne. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na dedykowanej elektronicznej Platformie 

Zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun -  

w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. 
Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione                       

w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7. 
3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu Platformy (https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun). 

3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

zostały opisane w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-

regulamin). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla 

Użytkowników (Wykonawców).  
3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się 

przez niego z treściami zawartymi na platformazakupowa.pl, z zastrzeżeniem postanowień §4 

Regulaminu.  
3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym  

w Regulaminie. 
3.5. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla 

Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów 

operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania 

techniczne umożliwiające korzystanie ze strony www.platformazakupowa.pl to: przeglądarka 

internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą 

języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co 

najmniej 256 kbit/s.  
www.platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 

pikseli. 
3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne,  

a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 
3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie  

z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania  

i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni 

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.  

W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci 

Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu  

w jakiejkolwiek formie Hasła. 

3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto Instrukcja dla Wykonawców zawierająca:  
− informacje ogólne,  

− informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,  

− sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert), 

−  informacje dot. sposobu otwarcia ofert na www.platforma.zakupowa.pl  

3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy  

o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji 

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, 

dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101-02-02. 

4. Składanie oferty. 
4.1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ poprzez 

wypełnienie i podpisanie: 

http://www.platformazakupowa.pl/
https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platformazakupowa.pl/
http://www.platforma.zakupowa.pl/
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1) formularza „Oferta” (zalecaną treść formularza stanowi Zał. nr 1 do SIWZ), 

2) załączników do „Oferty”, o ile występują w danym postępowaniu i zawiera je SIWZ  

np. specyfikacja cenowa przedmiotu zamówienia, specyfikacje techniczne przedmiotu 

zamówienia wymagane na etapie składania oferty, 

3) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), 

4) pełnomocnictw do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie),  

o ile ofertę składa pełnomocnik, 

5) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości. Zasady wnoszenia wadium 

opisane są w rozdziale VI SIWZ. 

4.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma szyfruje 

oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert. 

4.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej,  

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się 

formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji  

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 

poz 2247). 

4.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do 

reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem 

wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, 

poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę 

(osoby) reprezentujące Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze. 

4.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez 

osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być 

opatrzone datą wystawienia, określać termin jego obowiązywania i zakres umocowania. 

4.6. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.  
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku 

opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   
4.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) może być przygotowany i złożony wg wzoru 

zamieszczonego przez Zamawiającego lub zgodnie ze wzorem standardowego formularza 

określonego w rozporządzeniu Wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 

2014/24/UE do którego odsyła link podany w instrukcji zamieszczonej na platformie zakupowej. W 

odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu (warunki udziału w postępowaniu i kryteria 

kwalifikacji) Wykonawca może poprzestać na wypełnieniu jedynie sekcji . 
4.7.1. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby 

składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają 

okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

4.7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 

potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

4.7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu: 

− składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 

4.7.4. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył jednolity dokument 

dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 ustawy Pzp). 
4.8. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia                              

(np.w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
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reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.8.1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych 

(art. 141 ustawy Pzp). 

4.8.2. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający 

może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

4.8.3. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest w imieniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce „pełna nazwa 

Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające ich 

identyfikację. 

4.9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które 

Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu  

(w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. 

Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, 

aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku  

i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 

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

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na 

Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania 

określone w specyfikacji.  

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający 

wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
11.1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu,                               

że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

12. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 

rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne 

omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 
 

II. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 

(nie dotyczy składania ofert i wniosków), wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
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 formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest 

na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun   

2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na 

pierwszej stronie SIWZ tj. WSzZ:TZ-280-78/20. 

3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii strony 

www.platformazakupowa.pl/wszz_torun Zamawiający może również komunikować się  

z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny  

w SIWZ dot. danego postępowania. 

4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 

5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 

doręczenia za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego 

postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun 

6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: 

6.1. Magdalena Jóźwiak, Anna Wutrych - Krajewska - w zakresie procedury przetargowej, 

6.2. Robert Bogacki - w zakresie przedmiotu zamówienia. 

7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego   

terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści     

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza 

na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. 

www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej - www.platformazakupowa.pl/wszz_torun, na 

której udostępniona jest specyfikacja. 

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej 

procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią. 

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. 

rozporządzeń: 

12.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. 

12.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, 

które każdego z nich dotyczą. 

12.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  

o której mowa w ppkt. 12.1., następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
http://www.wszz.torun.pl/
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12.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12.5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

12.6. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na 

język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 

dokumentów. 

12.7. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018r. poz. 1991)                            

w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych: 

12.7.1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne 

dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 

sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić  

i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

12.7.2. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo 

odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

12.8. W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych 

w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  

z postępowania. Wykaz wymaganych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,  

tj. niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                         

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej, wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu, 

stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ - forma i sposób składania jednolitego dokumentu 

(JEDZ) wg pkt. I SIWZ i Instrukcji dla Wykonawców. 

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust.1b ustawy Pzp, Zamawiający wymaga: 

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
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wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.  

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

 Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie 

jednolitego dokumentu (część IV sekcja ) - Zał Nr 10 do SIWZ, a ten którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający 

te okoliczności tj.: 

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną minimum:  

Zadanie 1      26 800,00 zł  

Zadanie 2         4 800,00 zł  

Zadanie 3         1 000,00 zł  

Zadanie 4         8 240,00 zł  

Zadanie 5         7 840,00 zł  

Zadanie 6         3 000,00 zł  

Zadanie 7         4 600,00 zł  

Zadanie 8         1 200,00 zł  

Zadanie 9         3 440,00 zł  

Zadanie 10         7 040,00 zł  

Zadanie 11         6 240,00 zł  

Zadanie 12            600,00 zł  

Zadanie 13         1 040,00 zł  

Zadanie 14         2 800,00 zł  

Zadanie 15         1 600,00 zł  

Zadanie 16         1 800,00 zł  

Zadanie 17         4 000,00 zł  

Zadanie 18         2 560,00 zł  

Zadanie 19      21 000,00 zł  

Zadanie 20         2 880,00 zł  

Zadanie 21         4 200,00 zł  

Zadanie 22         1 680,00 zł  

Zadanie 23         2 400,00 zł  

Zadanie 24         2 000,00 zł  

Zadanie 25      24 000,00 zł  

Zadanie 26         1 600,00 zł  

Zadanie 27            720,00 zł  

Zadanie 28         2 400,00 zł  

Zadanie 29            800,00 zł  

Zadanie 30            800,00 zł  

Zadanie 31         1 760,00 zł  

Zadanie 32         3 360,00 zł  

Zadanie 33         2 640,00 zł  

Zadanie 34         1 440,00 zł  

Zadanie 35         6 720,00 zł  

Zadanie 36      55 200,00 zł  
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Zadanie 37            600,00 zł  

Zadanie 38         1 800,00 zł  

Zadanie 39      23 200,00 zł  

Zadanie 40      40 400,00 zł  

Zadanie 41         7 400,00 zł  

Zadanie 42         1 800,00 zł  

Zadanie 43         2 400,00 zł  

Zadanie 44            800,00 zł  

Zadanie 45         1 040,00 zł  

Zadanie 46      21 200,00 zł  

Zadanie 47         1 920,00 zł  

Zadanie 48      10 400,00 zł  

Zadanie 49         2 200,00 zł  

Zadanie 50         1 600,00 zł  

Zadanie 51         9 600,00 zł  

Zadanie 52         2 800,00 zł  

Zadanie 53         8 800,00 zł  

Zadanie 54         5 600,00 zł  

Zadanie 55         3 000,00 zł  

Zadanie 56         7 000,00 zł  

Zadanie 57         3 400,00 zł  

Zadanie 58         1 040,00 zł  

Zadanie 59         3 440,00 zł  

Zadanie 60         5 840,00 zł  

Zadanie 61         4 320,00 zł  

Zadanie 62         3 520,00 zł  

Zadanie 63      10 880,00 zł  

Zadanie 64         4 400,00 zł  

Zadanie 65         2 000,00 zł  

Zadanie 66         5 600,00 zł  

Zadanie 67         1 000,00 zł  

Zadanie 68      12 000,00 zł  

Zadanie 69         7 000,00 zł  

Zadanie 70         3 600,00 zł  

Zadanie 71      11 200,00 zł  

Zadanie 72         5 880,00 zł  

Zadanie 73         1 200,00 zł  

Zadanie 74         4 200,00 zł  

Zadanie 75         1 440,00 zł  

Zadanie 76            960,00 zł  

Zadanie 77         4 000,00 zł  

Zadanie 78      29 600,00 zł  

Zadanie 79         1 200,00 zł  

Zadanie 80            800,00 zł  

Zadanie 81         2 400,00 zł  

Zadanie 82         4 000,00 zł  
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Zadanie 83         2 880,00 zł  

Zadanie 84         1 800,00 zł  

Zadanie 85         2 000,00 zł  

Zadanie 86         1 280,00 zł  

Zadanie 87         7 600,00 zł  

Zadanie 88            400,00 zł  

Zadanie 89         1 280,00 zł  

Zadanie 90         1 280,00 zł  

Zadanie 91         1 280,00 zł  

Zadanie 92         4 000,00 zł  

Zadanie 93         1 040,00 zł  

Zadanie 94            720,00 zł  

Zadanie 95         2 000,00 zł  

Zadanie 96         3 200,00 zł  

Zadanie 97         3 200,00 zł  

Zadanie 98         1 600,00 zł  

Zadanie 99         4 000,00 zł  

Zadanie 100         9 600,00 zł  

Zadanie 101         1 920,00 zł  

Zadanie 102         2 240,00 zł  

Zadanie 103            560,00 zł  

Zadanie 104         1 360,00 zł  

Zadanie 105         6 000,00 zł  

Zadanie 106         1 920,00 zł  

Zadanie 107            560,00 zł  

Zadanie 108         1 920,00 zł  

Zadanie 109            480,00 zł  

Zadanie 110            480,00 zł  

Zadanie 111      18 400,00 zł  

Zadanie 112         1 200,00 zł  

Zadanie 113         1 200,00 zł  

Zadanie 114         1 200,00 zł  

Zadanie 115         1 800,00 zł  

Zadanie 116      11 000,00 zł  

Zadanie 117         1 200,00 zł  

Zadanie 118         1 280,00 zł  

Zadanie 119         2 000,00 zł  

Zadanie 120            800,00 zł  

Zadanie 121            600,00 zł  

Zadanie 122         2 800,00 zł  

Zadanie 123         1 200,00 zł  

Zadanie 124         1 200,00 zł  

Zadanie 125         3 200,00 zł  

Zadanie 126         1 200,00 zł  

Zadanie 127            600,00 zł  

Zadanie 128         4 600,00 zł  
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Zadanie 129         1 400,00 zł  

Zadanie 130         5 200,00 zł  

Zadanie 131         1 400,00 zł  

Zadanie 132         1 400,00 zł  

Zadanie 133         1 200,00 zł  

Zadanie 134         1 400,00 zł  

Zadanie 135         1 440,00 zł  

Zadanie 136         1 600,00 zł  

Zadanie 137            680,00 zł  

Zadanie 138            680,00 zł  

Zadanie 139            560,00 zł  

Zadanie 140            400,00 zł  

Zadanie 141            960,00 zł  

Zadanie 142            560,00 zł  

Zadanie 143         2 080,00 zł  

Zadanie 144         2 000,00 zł  

Zadanie 145         2 600,00 zł  

Zadanie 146         1 280,00 zł  

Zadanie 147         6 400,00 zł  

Zadanie 148      12 800,00 zł  

Zadanie 149         2 240,00 zł  

Zadanie 150            800,00 zł  

Zadanie 151         1 200,00 zł  

Zadanie 152         1 200,00 zł  

Zadanie 153         6 400,00 zł  

Zadanie 154            560,00 zł  

Zadanie 155            560,00 zł  

Zadanie 156         1 280,00 zł  

Zadanie 157            480,00 zł  

Zadanie 158         1 200,00 zł  

Zadanie 159         1 280,00 zł  

Zadanie 160            640,00 zł  

Zadanie 161            960,00 zł  

Zadanie 162            720,00 zł  

Zadanie 163         1 440,00 zł  

Zadanie 164            640,00 zł  

Zadanie 165      10 400,00 zł  

Zadanie 166            640,00 zł  

Zadanie 167         1 440,00 zł  

Zadanie 168         7 200,00 zł  

Zadanie 169         5 680,00 zł  

Zadanie 170         3 840,00 zł  

Zadanie 171            720,00 zł  

Zadanie 172         1 920,00 zł  

Zadanie 173            400,00 zł  

Zadanie 174            280,00 zł  
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    W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem            

potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną 

równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta. 

 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który  

w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału  

w postępowaniu. 

3) Zdolność techniczna lub zawodowa. 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie 

jednolitego dokumentu (część IV sekcja ) – Zał. Nr 10 do SIWZ, a ten którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające 

okoliczności, że dysponuje: 

a) wykazem minimum 2 usług wykonanych lub wykonywanych w zakresie usług serwisowych  

sprzętu medycznego o wartości minimum:  
 

Zadanie 1          20 100,00 zł  

Zadanie 2             3 600,00 zł  

Zadanie 3                750,00 zł  

Zadanie 4             6 180,00 zł  

Zadanie 5             5 880,00 zł  

Zadanie 175         2 560,00 zł  

Zadanie 176            280,00 zł  

Zadanie 177            960,00 zł  

Zadanie 178            800,00 zł  

Zadanie 179         1 200,00 zł  

Zadanie 180         6 600,00 zł  

Zadanie 181         1 200,00 zł  

Zadanie 182            480,00 zł  

Zadanie 183         3 240,00 zł  

Zadanie 184         3 200,00 zł  

Zadanie 185            960,00 zł  

Zadanie 186         2 000,00 zł  

Zadanie 187         1 680,00 zł  

Zadanie 188            240,00 zł  

Zadanie 189            960,00 zł  

Zadanie 190      55 360,00 zł  

Zadanie 191         1 200,00 zł  

Zadanie 192            400,00 zł  

Zadanie 193         4 000,00 zł  

Zadanie 194         8 800,00 zł  

Zadanie 195         1 440,00 zł  

Zadanie 196            640,00 zł  

Zadanie 197            720,00 zł  

Zadanie 198            640,00 zł  

Zadanie 199            640,00 zł  

Zadanie 200            640,00 zł  

Zadanie 201            800,00 zł  
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Zadanie 6             2 250,00 zł  

Zadanie 7             3 450,00 zł  

Zadanie 8                900,00 zł  

Zadanie 9             2 580,00 zł  

Zadanie 10             5 280,00 zł  

Zadanie 11             4 680,00 zł  

Zadanie 12                450,00 zł  

Zadanie 13                780,00 zł  

Zadanie 14             2 100,00 zł  

Zadanie 15             1 200,00 zł  

Zadanie 16             1 350,00 zł  

Zadanie 17             3 000,00 zł  

Zadanie 18             1 920,00 zł  

Zadanie 19          15 750,00 zł  

Zadanie 20             2 160,00 zł  

Zadanie 21             3 150,00 zł  

Zadanie 22             1 260,00 zł  

Zadanie 23             1 800,00 zł  

Zadanie 24             1 500,00 zł  

Zadanie 25          18 000,00 zł  

Zadanie 26             1 200,00 zł  

Zadanie 27                540,00 zł  

Zadanie 28             1 800,00 zł  

Zadanie 29                600,00 zł  

Zadanie 30                600,00 zł  

Zadanie 31             1 320,00 zł  

Zadanie 32             2 520,00 zł  

Zadanie 33             1 980,00 zł  

Zadanie 34             1 080,00 zł  

Zadanie 35             5 040,00 zł  

Zadanie 36          41 400,00 zł  

Zadanie 37                450,00 zł  

Zadanie 38             1 350,00 zł  

Zadanie 39          17 400,00 zł  

Zadanie 40          30 300,00 zł  

Zadanie 41             5 550,00 zł  

Zadanie 42             1 350,00 zł  

Zadanie 43             1 800,00 zł  

Zadanie 44                600,00 zł  

Zadanie 45                780,00 zł  

Zadanie 46          15 900,00 zł  

Zadanie 47             1 440,00 zł  

Zadanie 48             7 800,00 zł  

Zadanie 49             1 650,00 zł  

Zadanie 50             1 200,00 zł  

Zadanie 51             7 200,00 zł  
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Zadanie 52             2 100,00 zł  

Zadanie 53             6 600,00 zł  

Zadanie 54             4 200,00 zł  

Zadanie 55             2 250,00 zł  

Zadanie 56             5 250,00 zł  

Zadanie 57             2 550,00 zł  

Zadanie 58                780,00 zł  

Zadanie 59             2 580,00 zł  

Zadanie 60             4 380,00 zł  

Zadanie 61             3 240,00 zł  

Zadanie 62             2 640,00 zł  

Zadanie 63             8 160,00 zł  

Zadanie 64             3 300,00 zł  

Zadanie 65             1 500,00 zł  

Zadanie 66             4 200,00 zł  

Zadanie 67                750,00 zł  

Zadanie 68             9 000,00 zł  

Zadanie 69             5 250,00 zł  

Zadanie 70             2 700,00 zł  

Zadanie 71             8 400,00 zł  

Zadanie 72             4 410,00 zł  

Zadanie 73                900,00 zł  

Zadanie 74             3 150,00 zł  

Zadanie 75             1 080,00 zł  

Zadanie 76                720,00 zł  

Zadanie 77             3 000,00 zł  

Zadanie 78          22 200,00 zł  

Zadanie 79                900,00 zł  

Zadanie 80                600,00 zł  

Zadanie 81             1 800,00 zł  

Zadanie 82             3 000,00 zł  

Zadanie 83             2 160,00 zł  

Zadanie 84             1 350,00 zł  

Zadanie 85             1 500,00 zł  

Zadanie 86                960,00 zł  

Zadanie 87             5 700,00 zł  

Zadanie 88                300,00 zł  

Zadanie 89                960,00 zł  

Zadanie 90                960,00 zł  

Zadanie 91                960,00 zł  

Zadanie 92             3 000,00 zł  

Zadanie 93                780,00 zł  

Zadanie 94                540,00 zł  

Zadanie 95             1 500,00 zł  

Zadanie 96             2 400,00 zł  

Zadanie 97             2 400,00 zł  
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Zadanie 98             1 200,00 zł  

Zadanie 99             3 000,00 zł  

Zadanie 100             7 200,00 zł  

Zadanie 101             1 440,00 zł  

Zadanie 102             1 680,00 zł  

Zadanie 103                420,00 zł  

Zadanie 104             1 020,00 zł  

Zadanie 105             4 500,00 zł  

Zadanie 106             1 440,00 zł  

Zadanie 107                420,00 zł  

Zadanie 108             1 440,00 zł  

Zadanie 109                360,00 zł  

Zadanie 110                360,00 zł  

Zadanie 111          13 800,00 zł  

Zadanie 112                900,00 zł  

Zadanie 113                900,00 zł  

Zadanie 114                900,00 zł  

Zadanie 115             1 350,00 zł  

Zadanie 116             8 250,00 zł  

Zadanie 117                900,00 zł  

Zadanie 118                960,00 zł  

Zadanie 119             1 500,00 zł  

Zadanie 120                600,00 zł  

Zadanie 121                450,00 zł  

Zadanie 122             2 100,00 zł  

Zadanie 123                900,00 zł  

Zadanie 124                900,00 zł  

Zadanie 125             2 400,00 zł  

Zadanie 126                900,00 zł  

Zadanie 127                450,00 zł  

Zadanie 128             3 450,00 zł  

Zadanie 129             1 050,00 zł  

Zadanie 130             3 900,00 zł  

Zadanie 131             1 050,00 zł  

Zadanie 132             1 050,00 zł  

Zadanie 133                900,00 zł  

Zadanie 134             1 050,00 zł  

Zadanie 135             1 080,00 zł  

Zadanie 136             1 200,00 zł  

Zadanie 137                510,00 zł  

Zadanie 138                510,00 zł  

Zadanie 139                420,00 zł  

Zadanie 140                300,00 zł  

Zadanie 141                720,00 zł  

Zadanie 142                420,00 zł  

Zadanie 143             1 560,00 zł  
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Zadanie 144             1 500,00 zł  

Zadanie 145             1 950,00 zł  

Zadanie 146                960,00 zł  

Zadanie 147             4 800,00 zł  

Zadanie 148             9 600,00 zł  

Zadanie 149             1 680,00 zł  

Zadanie 150                600,00 zł  

Zadanie 151                900,00 zł  

Zadanie 152                900,00 zł  

Zadanie 153             4 800,00 zł  

Zadanie 154                420,00 zł  

Zadanie 155                420,00 zł  

Zadanie 156                960,00 zł  

Zadanie 157                360,00 zł  

Zadanie 158                900,00 zł  

Zadanie 159                960,00 zł  

Zadanie 160                480,00 zł  

Zadanie 161                720,00 zł  

Zadanie 162                540,00 zł  

Zadanie 163             1 080,00 zł  

Zadanie 164                480,00 zł  

Zadanie 165             7 800,00 zł  

Zadanie 166                480,00 zł  

Zadanie 167             1 080,00 zł  

Zadanie 168             5 400,00 zł  

Zadanie 169             4 260,00 zł  

Zadanie 170             2 880,00 zł  

Zadanie 171                540,00 zł  

Zadanie 172             1 440,00 zł  

Zadanie 173                300,00 zł  

Zadanie 174                210,00 zł  

Zadanie 175             1 920,00 zł  

Zadanie 176                210,00 zł  

Zadanie 177                720,00 zł  

Zadanie 178                600,00 zł  

Zadanie 179                900,00 zł  

Zadanie 180             4 950,00 zł  

Zadanie 181                900,00 zł  

Zadanie 182                360,00 zł  

Zadanie 183             2 430,00 zł  

Zadanie 184             2 400,00 zł  

Zadanie 185                720,00 zł  

Zadanie 186             1 500,00 zł  

Zadanie 187             1 260,00 zł  

Zadanie 188                180,00 zł  

Zadanie 189                720,00 zł  
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Zadanie 190          41 520,00 zł  

Zadanie 191                900,00 zł  

Zadanie 192                300,00 zł  

Zadanie 193             3 000,00 zł  

Zadanie 194             6 600,00 zł  

Zadanie 195             1 080,00 zł  

Zadanie 196                480,00 zł  

Zadanie 197                540,00 zł  

Zadanie 198                480,00 zł  

Zadanie 199                480,00 zł  

Zadanie 200                480,00 zł  

Zadanie 201                600,00 zł  

 

brutto każda usługa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy. 

Wykaz usług przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ.      
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonaną minimum 2 usługami  

             o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta, 

b) wykazem osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                              

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykaz będzie wskazywał, że Wykonawca dysponuje 

minimum jedną osobą w każdym zadaniu, która będzie wykonywać usługi będące przedmiotem 

zamówienia, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 

 

-minimum 24-miesięczne doświadczenie w serwisowaniu (przeglądy techniczne, konserwacje, 

naprawy), wymóg dotyczy nastepującego sprzętu: respiratorów, defibrylatorów, aparatów do 

znieczulania ogólnego (certyfikaty)  

- minimum 12 miesięczne doświadczenie w serwisowaniu potwierdzone odbyciem szkolenia lub 

uzyskania certyfikatu – dotyczy pozostałego sprzęut wyszczególnionego w SIWZ. 

 

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami  

w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają 

w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na Platformie 

zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca 

takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo 

należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,  

za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego: 
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 

2.7.  Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim 

dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada 

zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów,  

w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju  

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zamawiający może odstąpić od żądania tych 

dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia 

są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, 

na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1-11) – warunki uchylone, 
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12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia;  

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:                    
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a,                          

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (t.j. z 2019 r. poz. 1950 ze 

zmianami) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1133), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769); 

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa  

w pkt 13; 

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów; 

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane  

w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                        

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 358);  

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                     

o zamówienia publiczne;  

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia                            

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076), złożyli odrębne 

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.” 

 

3a. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
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likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814)  

lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 

zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (tekst. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.) - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

3b. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego 

dokumentu - Zał. Nr 10 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie,                      

o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty 

potwierdzające te okoliczności tj.: 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  

i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek                      

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub 

decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie 

spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w Zał. Nr 7 do 

SIWZ. 
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór 

zawarty w Zał. Nr 7 do SIWZ. 

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. 

3c. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego 

postępowania, której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za 

pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, 

której adres wskazany jest na stronie www.platformazakupowa.pl/wszz_torun oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3d. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp tj.:  
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 

zamawiającego,  

3) brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba,                   

o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1                    

pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 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:  

http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
http://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
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a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została 

skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d,  

b) w ust. 1 pkt 15,  

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała 

się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres,                      

na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20                      

lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne                              

za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub 

przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania 

pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, 

orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                         

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.  

7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział                       

w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.                         

Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

dotyczące tych podmiotów. 

9.1. Zamawiający żądał będzie od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt. 3b ppkt 1) – 4) SIWZ. 
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte                            

w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli 

zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty 
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nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

13. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1                     

tej ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia 

lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

14. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

15. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.  

16. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych  

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zmianami). 
17. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt. 1) i 4) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale II pkt 3b ppkt. 1) i 4) SIWZ: 

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, 

inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 

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

ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

2) pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

17.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w § 7 ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do 

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących tego dokumentu. 
17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w § 5 pkt 1) w/w rozporządzenia, składa dokument,  

o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) w/w rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1. stosuje się. 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 

się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
18. Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie 

jej składania: 
a) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów                                                                                             

technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej. 

2. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do 

wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/201 do 

SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty. 

3. W zakres usług serwisowych wchodzą następujące czynności:  

− dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie z wymogami        

producenta, przewidzianymi w dokumentacji technicznej urządzenia (z wyłączeniem materiałów 

jednorazowego użytku, zużywalnych oraz akcesoriów takich jak kable, czujniki, etc. które zgodnie 

z instrukcją obsługi zapewnia Zamawiający),     

− sprawdzanie sprzętu medycznego od strony parametrów eksploatacyjnych zgodnych  

z dokumentacją techniczną,  

− wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego  

do użytku,  

− sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 

− sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeśli dotyczy określonego 

sprzętu),  

− sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego (pomiary elektryczne),   

− konserwacja ruchomych części mechanicznych (jeśli dotyczy określonego sprzętu),  

− ustawianie (regulacja i kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów,  

− legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),  

− walidacja (jeśli dotyczy określonego sprzętu), 

− dokonywanie wpisów do paszportu technicznego urządzenia. Wpis ma zawierać następujące 

informacje: datę wykonania czynności, informację o stanie technicznym urządzeń (urządzenie jest 

sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji, urządzenie niesprawne, urządzenie dopuszczone 

warunkowo do użytkowania ze wskazaniem na jaki okres),  

− przesłanie karty pracy (raportu serwisowego) z opisem wykonanych czynności po dokonanym 

przeglądzie technicznym potwierdzającym wykonanie usługi z podpisem użytkownika sprzętu wraz 

z prawidłowo wystawioną fakturą za wykonaną usługę.   

4. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji oraz terminy ich wykonania 

powinny być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi Normami oraz  

z zachowaniem przepisów BHP i P/poż. 

5. Usługi będące przedmiotem zamówienia Wykonawca wykonywał będzie przy użyciu własnej 

aparatury kontrolno-pomiarowej i narzędzi. Wykonywanie usługi serwisowej odbywać się będzie  

w siedzibie Zamawiającego.   

W przypadku konieczności wykonania przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy, Wykonawca 

zapewni na własny koszt transport tego sprzętu w obie strony, co nie zwalnia Wykonawcy od pełnej 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego za: utratę, zaginięcie lub uszkodzenie przekazanego przez 

Zamawiającego sprzętu. 

6. Powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za skutki jej działania. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji sprzętu medycznego w związku  

ze zmianą miejsca użytkowania sprzętu medycznego w innej jednostce Zamawiającego znajdującej 

się na terenie Torunia. 
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8. Wykonawca będzie wykonywał usługę na pisemne zlecenie Zamawiającego nie później niż 14 dni od 

otrzymania zlecenia lub ustalonym terminem przez Wykonawcę z Zamawiającym.  

9. W związku z ustawą RODO Zamawiający podpisze odrębną umowę na przetwarzanie danych 

osobowych z Wykonawcą za wyjątkiem gdy Wykonawca ma już podpisaną umowę z Zamawiającym 

(dostarczy kopię umowy Zamawiającemu przy składaniu oferty). W załączeniu wzór umowy – 

Załącznik Nr 9.  

10.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.  

1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji usług będących przedmiotem 

zamówienia, gdyż wykonywanie tych czynności nie zawiera wszystkich cech właściwych dla 

stosunku pracy (m.in. konieczności wykonywania pracy pod kierownictwem i nadzorem 

przełożonych, świadczenia czynności w konkretnym czasie wskazanym przez pracodawcę), 

stosownie do regulacji zawartej w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

 

V. Termin wykonywania zamówienia. 
Termin obowiązywania umowy - 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy. 

 

VI. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla poszczególnych 

zadań w wysokości: 

Zadanie 1 670,00 zł 

Zadanie 2 120,00 zł 

Zadanie 3 25,00 zł 

Zadanie 4 206,00 zł 

Zadanie 5 196,00 zł 

Zadanie 6 75,00 zł 

Zadanie 7 115,00 zł 

Zadanie 8 30,00 zł 

Zadanie 9 86,00 zł 

Zadanie 10 176,00 zł 

Zadanie 11 156,00 zł 

Zadanie 12 15,00 zł 

Zadanie 13 26,00 zł 

Zadanie 14 70,00 zł 

Zadanie 15 40,00 zł 

Zadanie 16 45,00 zł 

Zadanie 17 100,00 zł 

Zadanie 18 64,00 zł 

Zadanie 19 525,00 zł 

Zadanie 20 72,00 zł 

Zadanie 21 105,00 zł 

Zadanie 22 42,00 zł 

Zadanie 23 60,00 zł 

Zadanie 24 50,00 zł 

Zadanie 25 600,00 zł 

Zadanie 26 40,00 zł 

Zadanie 27 18,00 zł 
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Zadanie 28 60,00 zł 

Zadanie 29 20,00 zł 

Zadanie 30 20,00 zł 

Zadanie 31 44,00 zł 

Zadanie 32 84,00 zł 

Zadanie 33 66,00 zł 

Zadanie 34 36,00 zł 

Zadanie 35 168,00 zł 

Zadanie 36 1 380,00 zł 

Zadanie 37 15,00 zł 

Zadanie 38 45,00 zł 

Zadanie 39 580,00 zł 

Zadanie 40 1 010,00 zł 

Zadanie 41 185,00 zł 

Zadanie 42 45,00 zł 

Zadanie 43 60,00 zł 

Zadanie 44 20,00 zł 

Zadanie 45 26,00 zł 

Zadanie 46 530,00 zł 

Zadanie 47 48,00 zł 

Zadanie 48 260,00 zł 

Zadanie 49 55,00 zł 

Zadanie 50 40,00 zł 

Zadanie 51 240,00 zł 

Zadanie 52 70,00 zł 

Zadanie 53 220,00 zł 

Zadanie 54 140,00 zł 

Zadanie 55 75,00 zł 

Zadanie 56 175,00 zł 

Zadanie 57 85,00 zł 

Zadanie 58 26,00 zł 

Zadanie 59 86,00 zł 

Zadanie 60 146,00 zł 

Zadanie 61 108,00 zł 

Zadanie 62 88,00 zł 

Zadanie 63 272,00 zł 

Zadanie 64 110,00 zł 

Zadanie 65 50,00 zł 

Zadanie 66 140,00 zł 

Zadanie 67 25,00 zł 

Zadanie 68 300,00 zł 

Zadanie 69 175,00 zł 

Zadanie 70 90,00 zł 

Zadanie 71 280,00 zł 

Zadanie 72 147,00 zł 

Zadanie 73 30,00 zł 
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Zadanie 74 105,00 zł 

Zadanie 75 36,00 zł 

Zadanie 76 24,00 zł 

Zadanie 77 100,00 zł 

Zadanie 78 740,00 zł 

Zadanie 79 30,00 zł 

Zadanie 80 20,00 zł 

Zadanie 81 60,00 zł 

Zadanie 82 100,00 zł 

Zadanie 83 72,00 zł 

Zadanie 84 45,00 zł 

Zadanie 85 50,00 zł 

Zadanie 86 32,00 zł 

Zadanie 87 190,00 zł 

Zadanie 88 10,00 zł 

Zadanie 89 32,00 zł 

Zadanie 90 32,00 zł 

Zadanie 91 32,00 zł 

Zadanie 92 100,00 zł 

Zadanie 93 26,00 zł 

Zadanie 94 18,00 zł 

Zadanie 95 50,00 zł 

Zadanie 96 80,00 zł 

Zadanie 97 80,00 zł 

Zadanie 98 40,00 zł 

Zadanie 99 100,00 zł 

Zadanie 100 240,00 zł 

Zadanie 101 48,00 zł 

Zadanie 102 56,00 zł 

Zadanie 103 14,00 zł 

Zadanie 104 34,00 zł 

Zadanie 105 150,00 zł 

Zadanie 106 48,00 zł 

Zadanie 107 14,00 zł 

Zadanie 108 48,00 zł 

Zadanie 109 12,00 zł 

Zadanie 110 12,00 zł 

Zadanie 111 460,00 zł 

Zadanie 112 30,00 zł 

Zadanie 113 30,00 zł 

Zadanie 114 30,00 zł 

Zadanie 115 45,00 zł 

Zadanie 116 275,00 zł 

Zadanie 117 30,00 zł 

Zadanie 118 32,00 zł 

Zadanie 119 50,00 zł 
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Zadanie 120 20,00 zł 

Zadanie 121 15,00 zł 

Zadanie 122 70,00 zł 

Zadanie 123 30,00 zł 

Zadanie 124 30,00 zł 

Zadanie 125 80,00 zł 

Zadanie 126 30,00 zł 

Zadanie 127 15,00 zł 

Zadanie 128 115,00 zł 

Zadanie 129 35,00 zł 

Zadanie 130 130,00 zł 

Zadanie 131 35,00 zł 

Zadanie 132 35,00 zł 

Zadanie 133 30,00 zł 

Zadanie 134 35,00 zł 

Zadanie 135 36,00 zł 

Zadanie 136 40,00 zł 

Zadanie 137 17,00 zł 

Zadanie 138 17,00 zł 

Zadanie 139 14,00 zł 

Zadanie 140 10,00 zł 

Zadanie 141 24,00 zł 

Zadanie 142 14,00 zł 

Zadanie 143 52,00 zł 

Zadanie 144 50,00 zł 

Zadanie 145 65,00 zł 

Zadanie 146 32,00 zł 

Zadanie 147 160,00 zł 

Zadanie 148 320,00 zł 

Zadanie 149 56,00 zł 

Zadanie 150 20,00 zł 

Zadanie 151 30,00 zł 

Zadanie 152 30,00 zł 

Zadanie 153 160,00 zł 

Zadanie 154 14,00 zł 

Zadanie 155 14,00 zł 

Zadanie 156 32,00 zł 

Zadanie 157 12,00 zł 

Zadanie 158 30,00 zł 

Zadanie 159 32,00 zł 

Zadanie 160 16,00 zł 

Zadanie 161 24,00 zł 

Zadanie 162 18,00 zł 

Zadanie 163 36,00 zł 

Zadanie 164 16,00 zł 

Zadanie 165 260,00 zł 
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Zadanie 166 16,00 zł 

Zadanie 167 36,00 zł 

Zadanie 168 180,00 zł 

Zadanie 169 142,00 zł 

Zadanie 170 96,00 zł 

Zadanie 171 18,00 zł 

Zadanie 172 48,00 zł 

Zadanie 173 10,00 zł 

Zadanie 174 7,00 zł 

Zadanie 175 64,00 zł 

Zadanie 176 7,00 zł 

Zadanie 177 24,00 zł 

Zadanie 178 20,00 zł 

Zadanie 179 30,00 zł 

Zadanie 180 165,00 zł 

Zadanie 181 30,00 zł 

Zadanie 182 12,00 zł 

Zadanie 183 81,00 zł 

Zadanie 184 80,00 zł 

Zadanie 185 24,00 zł 

Zadanie 186 50,00 zł 

Zadanie 187 42,00 zł 

Zadanie 188 6,00 zł 

Zadanie 189 24,00 zł 

Zadanie 190 1 384,00 zł 

Zadanie 191 30,00 zł 

Zadanie 192 10,00 zł 

Zadanie 193 100,00 zł 

Zadanie 194 220,00 zł 

Zadanie 195 36,00 zł 

Zadanie 196 16,00 zł 

Zadanie 197 18,00 zł 

Zadanie 198 16,00 zł 

Zadanie 199 16,00 zł 

Zadanie 200 16,00 zł 

Zadanie 201 20,00 zł 

 

Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym 

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający uzna za skuteczne wtedy, gdy 

kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 

ust. 6 ustawy Prawo zamówieniach publicznych tj.: 
− pieniądzu, 

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

− gwarancjach bankowych, 

− gwarancjach ubezpieczeniowych, 

− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia  
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r.  

poz. 299).  

2.1. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:                 

         Wojewódzki Szpital Zespolony Bank Millennium S.A. O/Toruń 

                                                     Nr 32 1160 2202 0000 0000 6090 3424 

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy załączyć do oferty kserokopię jego 

przelewu. 
Wadium powinno być oznaczone w sposób identyfikujący dane postępowanie i jego ewentualną część 

np.: dotyczy przetargu nieograniczonego dla W.Sz.Z w Toruniu - Nr W.Sz.Z:TZ-280-78/20. 

2.2. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo poręczenia 

musi w swej treści zawierać informacje o beneficjencie gwarancji lub poręczenia, 

przedmiocie gwarancji, wysokości wadium, okresie obowiązywania nie krótszym niż termin 

związania ofertą, informacje o podmiocie składającym ofertę oraz o przypadkach w których 

gwarancja lub poręczenie jest realizowane czyli kiedy wadium zostaje zatrzymane – art. 46 

ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Złożona gwarancja ubezpieczeniowa lub poręczenie musi mieć 

charakter bezwarunkowy i płatna na pierwsze żądanie. Wadium dla konsorcjum może być 

wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 

2.3. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest 

załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w formie 

elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 

upoważnionych do jego wystawienia).  

2.4. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający 

jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż  

w pieniądzu jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu,  

ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń. 

Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę  

o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze 

pisemne żądanie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Tak 

wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, 

poczynając od dnia składania ofert.  

2.5. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania 

ofertą), w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie lub wniesione w sposób 

nieprawidłowy skutkuje odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 

3. Zwrot wadium: 

3.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 
3.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 
3.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 

3.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 

podstawie pkt 3.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

3.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych  

w ofercie, 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile jego wniesienia wymagano). 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

3.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,              
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o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 tej ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, co spowodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

VII. Termin związania ofertą. 

 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

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

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o 

oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2 nie powoduje utraty wadium.  

4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium                                 

na przedłużony okres związania ofertą. 

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

 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

1) Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć  

za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem 

wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun do 

dnia 11-08-2020r. do godz. 09:30.  

2) Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe. 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w: 

Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, 

ul. Św. Józefa 53-59, 87- 100 Toruń – budynek Nr 520, 1 piętro, 

        dnia 11-08-2020r. o godz. 10:00, 

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem 

wskazanym na stronie internetowej https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun  

i w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert. 

2) Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku “Odszyfruj 

oferty” i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica 

przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć                    

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje 

dotyczące ceny złożonych ofert. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, 

znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej 

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje dotyczące:  

5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
5.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
5.3.  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności* zawartych  

w ofertach (*jeżeli dotyczą przedmiotowego zamówienia). 

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
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IX. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) wypełniając 

wszystkie rubryki zawarte w specyfikacji asortymentowo-ilościowo-cenowej stanowiącej 

Załączniki od Nr 2/1 do Nr 2/201 do SIWZ. 

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów  

i obejmować koszty transportu do Zamawiającego. 

3. Wszystkie wartości w tym ceny jednostkowe muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku (grosze) w PLN. 

4. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie łącznie cenę brutto obejmującą podatek VAT. 

5. Wymagany termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje 

Zamawiającego w formularzu ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ), czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 

1. Wszystkie ważne oferty złożone w postępowaniu oceniane będą wg następującego kryterium: 

 

 Kryterium  Ranga 

Oferowana cena 100% 

 

2. Sposób oceny kryterium określa Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosował wyłącznie kryterium określone 

w niniejszej specyfikacji. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych w oparciu o podane kryterium.  

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest 

cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

6. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala jako kierownika 

Zamawiającego. 

 XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po  wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w kryterium ceny, 

1.2.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach                              
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o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań 

dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  

1.4. unieważnieniu postępowania, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 i 1.4, na stronie danego 

postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej 

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun. 

3. Informację o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z regulacją określoną  

w art. 94 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu  

o którym mowa w pkt 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko 

jedna oferta. 

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego albo umowy ramowej, przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi 

Publikacji Unii Europejskiej. 

 

XII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XIII. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

Wszelkie istotne postanowienia, jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa 

Załącznik Nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

 

XIV. Dodatkowe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 

ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 

internetowej. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
https://www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
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żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 

elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem     elektronicznym.    

6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 

do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 

wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków  

zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154  

pkt. 5 ustawy Pzp. 

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w Dziale VI ustawy Pzp. 

 

XVI. Obowiazek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku 

zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane 

dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego. 
1. W zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia 

obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO jest w szczególności: 
Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 
• osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, 

• pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone                                

w informacji z KRK); 

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to                               

w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 

 

2. 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”, w imieniu 

Zamawiającego informuję, że:  
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. św. 

Józefa 53-59, 87-100 Toruń; 

▪ kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu:                         

iod@wszz.torun.pl 1; 
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z niniejszym 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 

ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 

 
1 informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

mailto:iod@wszz.torun.pl
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− 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 2; 

− 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 3;   

− 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.  

 

XVI. Wykaz załączników stanowiących integralną część SIWZ: 
1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1. 

2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia – Załączniki od Nr 2/1 do 

2/201. 

3. Sposób oceny kryterium – Załącznik Nr 3. 

4. Wykaz realizowanych wcześniej usług – Załącznik Nr 4. 

5. Wzór umowy – Załącznik Nr 5. 

6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6. 

7. Oświadczenie dotyczące zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik Nr 7. 

8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

- Załącznik Nr 8. 

9. Wzór umowy na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik Nr 9. 

10. Jednolite oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, a także wymaganych oświadczeniach lub dokumentach 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik Nr 10 

(ODRĘBNY PLIK). 

 

 

 

 

 

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

(zatwierdził kierownik Zamawiającego 

 lub osoba upoważniona) 

 
2 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. 
3 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. 
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Załącznik Nr 1 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

         (pieczątka firmowa)                                                                                                                                                      

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

dnia ..................................... 

O f e r t a 

I. Dane wykonawcy: 

1. Pełna nazwa....................................................................................................................... 

2. Adres (siedziba)................................................................................................................. 

                            .......................................................................................................................... 
               (kod, miejscowość, ulica, powiat, województwo) 

3. Adres do korespondencji................................................................................................... 
     (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby) 

4. Telefon.......................................... 

5. Fax................................................ 

6. E-mail........................................... 

7. NIP………………………………. 

8. PESEL (dotyczy osób fizycznych)  ……………………………. 

9. REGON………………………….. 

10. BDO …………………………….. 

 

II. Przedmiot oferty: 

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony 

im. L. Rydygiera w Toruniu na świadczenie usług serwisowych w zakresie przeglądów 

technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej  

opublikowanego w Dz.U.U.E Nr ……………………. 

 

III. Wpłata wadium:  

1. Forma i kwota wniesionego wadium: ……………………………………………..  

2. Nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego 

w pieniądzu: ...................................................................................................................... 

 

IV. Cena przedmiotu zamówienia w PLN: 

 

Zadanie Nr …… (wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta) 

cena netto ogółem:.........................słownie:....................................................................................... 

wartość VAT:.........................słownie:.............................................................................................. 

cena brutto ogółem:.........................słownie:...................................................................................... 

 

Zadanie Nr ……(wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta) 

cena netto ogółem:.........................słownie:....................................................................................... 

wartość VAT:.........................słownie:.............................................................................................. 

cena brutto ogółem:.........................słownie:...................................................................................... 
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Zadanie Nr ……(wpisać nr Zadania, którego dotyczy oferta) 

cena netto ogółem:.........................słownie:....................................................................................... 

wartość VAT:.........................słownie:................................................................................................ 

cena brutto ogółem:.........................słownie:...................................................................................... 

W przypadku składania oferty na większą ilość zadań proszę o rozszerzenie Rozdziału IV druku 

oferta. 

V. Akceptujemy termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia – w terminie 30 dni, 

licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez 

Wykonawcę. 

VI. Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie przez 24 miesiące licząc od daty 

zawarcia umowy. 

VII. Oświadczamy, że postanowienia przyszłej umowy zawarte w Zał. Nr 5 do SIWZ 

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  

do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

VIII. Oświadczamy, że uznajemy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni licząc                  

od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

IX. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                  

nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

X. Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi tj. ……………………………………………………………, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazujemy ich 

wartość bez kwoty podatku: ……….………………………… 
UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy 

składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

XI. Inne informacje Wykonawcy**: 
w tym informacje dotyczące udziału podwykonawców w wykonaniu zamówienia (podać części 

zamówienia, której Wykonawca wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i firmę podwykonawcy): 

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

XII. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO4 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.5 

 

XIII. W przypadku wyboru naszej oferty osobą uprawnioną do podpisania umowy będzie: 
        ....................................................................................................................................................... 
   (imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy) 

 

XIV. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną część oferty są: 

…..........................................................................................................................................................                          
       (wymienić załączniki) 

 
4 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).  
   5 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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XV. Zastrzeżenie Wykonawcy*: 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej 

dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…..…………………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz) 

 

* niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2/1 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 1 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 

miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Diatermia 

elektrochirurgiczna  

VIO 300D 

4 szt. 

 

Erbe 

 

2      

2.  Diatermia 

elektrochirurgiczna 

ICC 300 

2 szt.  Erbe 

 

  2      

3.  Diatermia 

elektrochirurgiczna  

VIO 200S 

1 szt.  Erbe 

 

  2      

4.  Diatermia 

chirurgiczna 

ICC 200 

1 szt.  Erbe 

 

  2      

5.  Diatermia 

elektrochirurgiczna 

ERBOTOM ICC 80 

1 szt.  Erbe 

 

  2      
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6.                                                     Nóż wodny  

Jet 2 

1 szt.  Erbe 

 

  2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42  

7.  Diatermia 

chirurgiczna 

ICC 300 

3 szt.  Erbe 

 

  2      

8.  Diatermia 

chirurgiczna 

APC 300 

1 szt.  Erbe 

 

2      

9.  Diatermia 

chirurgiczna 

ICC 200 

1 szt.  Erbe 

 

2      

10.  Diatermie 

chirurgiczne 

ICC 350 + APC 300 

1 kpl. Erbe 

 

2      

11.  Diatermia 

elektrochirurgiczna 

VIO200S 

1 szt.  Erbe 

 

2      

12.  Diatermia 

elektrochirurgiczna 

V10 100 C 

2 szt.  Erbe 

 

2      

13.  Kolumna sufitowa  

Onda Scope 

5 szt.  Erbe 

 

2      

14.  Kolumna  

DA730HE 

11 szt.  Erbe 

 

2      

15.  Kolumna sufitowa 

20315-002 

7 szt. Erbe 

 

2      

16.  Lampa bezcieniowa 

MACH 130F 

12 szt. Dr. Mach 

Gmbh 

2      

17.  Lampa bezcieniowa 

MACH M3 

9 szt.  Dr. Mach 

Gmbh  

2      

18.  Lampa operacyjna 3 szt.  Dr. Mach 2      
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MACH 500/380 Gmbh 

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/2 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 2 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 

miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Kardiomonitor  

C86 

5 szt.  Shenzhen 

Comen 

Medical 

Instruments 

Co. Ltd 

2      

2.  Kardiomonitor 

C70 + moduł C30 

3 kpl.  Shenzhen 

Comen 

Medical 

Instruments 

Co. Ltd 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Pulsoksymetr Accuro 1 szt.  Charmcare 2      

4.  Pulsoksymetr Accuro 

II 

1 szt.  Charmcare 2      
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5.  Pulsoksymetr CX-

100 

2 szt. Charmcare 2      

6.  Nawilżacz 1 szt.  Wkarmed 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:   

 

  

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Załącznik Nr 2/3 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 3 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządze

ń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość 

netto 

za 24 

miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Analizator składu ciała 

X-Contact 350  

z kolumną 

1 szt.  JAWON 

MEDICAL 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:   

 

  

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/4 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 4 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Laktator elektryczny 

Synphony  

18 szt. Medela 

 

2 

 

     

2.  Lampa do fototerapii 

BiliBed 

12 szt.  Medela 

 

2 

 

     

3.  Ssak elektryczny 

Vario 18 AC 

1 szt.  Medela 

 

2 

 

     

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

4.  System do cyfrowego 

drenażu klatki 

piersiowej 

Thopaz+ 

1 szt. Medela 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:   

 

  

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/5 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 5 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Defibrylator  

Lifepak 15 

6 szt. Physio 

Control 

2      

2.  Urządzenie do 

mechanicznej 

kompresji klatki 

piersiowej Lucas 3 

2 szt. Jolife AB 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 

3.  Defibrylator  

Lifepak 15 

2 szt.  Physio-

Control 

2      

4.  Urządzenie do 

mechanicznej 

kompresji klatki 

piersiowej Lucas 3 

4 szt. Jolife AB 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/6 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 6 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Stymulator nerwów 

obwodowych Tracer 

III ze sterownikiem 

nożnym SoloStim 

Foot Control 

NL3 + NLP3 

3 szt.  Smiths 

Medical 

ASD 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/7 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 7 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Elektroniczna 

opaska do operacji w 

niedokrwieniu  

ATS 3000 

1 szt.  Zimmer 

Orthopaedic 

Surgical 

 

2      

2.  Elektroniczna 

opaska do operacji w 

niedokrwieniu 

ATS 4000T 

1 szt. Zimmer 

Orthopaedic 

Surgical 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 



 

47 

 

 

 

Załącznik Nr 2/8 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 8 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa 

urządzenia 

Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat EKG  

Cardiovit AT-102 

plus 

2 szt.  Schiller 

AG 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/9 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 9 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat do 

znieczulania 

ogólnego Leon 

1 Heinen & 

Löwenstein 

2      

2.  Kardiomonitor  

Lifescope BSM-

6701K  

1 Nihon 

Kohdem 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/10 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 10 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa do 

kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej 

System CS100 

1 szt. Datascope 

Inc 

 

4      

2.  Pompa do 

kontrapulsacji 

wewnątrzaortalnej 

I ABP S 98 XT 

1 szt. Datascope 

Inc 

 

4      

3.  Kolumna 

podwieszona sufitowa 

Modutec 

1 szt.  Maquet 

GmbH 

2      

4.  Stół operacyjny 

ALPHASTAR PRO 

1 szt.  Maquet 

GmbH 

2      
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1132.22B2  

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/11 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 11 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Monitor 

EV1000A 

3 szt.  Edwards 

Lifesciences 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………                      ……………………………   

    data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/12 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 12 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Urządzenie do 

podciśnieniowego 

leczenia ran 

Genadyne A4 

1 szt. Genadyne 

Biotechnologies 

Inc 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/13 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 13 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat do 

wspomagania 

oddychania ze 

zintegrowanym 

generatorem 

wysokich 

przepływów z 

nawilżaczem 

AIRVO II 

1 szt.  Fisher & 

Paykel 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 



 

54 

 

Załącznik Nr 2/14 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 14 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat RTG 

GXIO-770 

1 szt.  GENDEX 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/15 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 15 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Spektralny tomograf 

komputerowy REVO 

NX 

1 szt.  Optopol 

Technology 

Sp. z o.o 

2      

2.  Ultrasonograf 

okulistyczny 

VuPad 

1 szt.  Sonomed 

USA 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 



 

56 

 

Załącznik Nr 2/16 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 16 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  Materac 

przeciwodleżynowy 

zmiennociśnieniowy 

Auto Loqic 110 

PXA001DAR 

5 szt.  ArjoHuntleigh 

AB 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/17 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 17 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Automatyczny 

wstrzykiwacz 

kontrastu ACIST CVi 

1 szt.  ACIST 

Medical 

System 

2      

2.  Strzykawka 

automatyczna   

CT Expres 4D 

1 szt.  Bracco 2       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/18 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 18 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Generator Wodoru 

Precision Hydrogen 

200cc 

1 szt.  Peak 

Scientifi

c 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/19 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 19 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Podgrzewacz do 

płynów infuzyjnych 

Animec AM-2S-5A 

3 szt.  Elletec 

 

2       

2.  Pompa infuzyjna 

SEP 21S 

4 szt.  Ascor 2      

3.  Pompa infuzyjna 

SEP-11S 

1 szt. Ascor 2      

4.  Pompa infuzyjna   

AP 22 

6 szt.  Ascor 2      

5.  Pompa infuzyjna   

AP 24 

4 szt. Ascor 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

6.  Podgrzewacz płynów 

infuzyjnych Animec 

AM2S 

3 szt. Elletec 

 

2      
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7.  Pompa infuzyjna  

AP 22 

15 szt. Ascor 2      

8.  Pompa infuzyjna  

SEP 21S 

19 szt. Ascor 2      

9.  Pompa infuzyjna  

SEP 11S 

10 szt. Ascor 2     

 

 

10.  Pompa infuzyjna  

AP12 

4 szt. Ascor 2      

11.  Pompa infuzyjna  

AP14 

2 szt.  Ascor 2      

12.  Pompa infuzyjna  

AP24 

4 szt.  Ascor 2      

13.  Pompa 

perystaltyczna 

AP31P BF 

1 szt. Ascor 2      

14.  Pompa 

perystaltyczna 

AP31P 

1 szt.  Ascor 2      

III. Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 

15.  Pompa infuzyjna  

AP 12  

2 szt. Ascor 2      

16.  Pompa infuzyjna  

AP 14 

7 szt.  Ascor 2      

IV.  Jednostka przy ul. Karsińskiego 4/4a  

17.  Pompa infuzyjna 

SEP-11S 

1 szt. Ascor 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/20 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 20 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządze

ń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Pompa infuzyjna S 1 szt.  Medima  1      

2.  Pompa infuzyjna  

S-PCA 

2 szt.  Medima 1      

3.  Pompa infuzyjna S1 2 szt. Medima  1      

4.  Pompa infuzyjna S2 18 szt.  Medima  1      

II. Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 

5.  Pompa infuzyjna S 1 szt.  Medima  1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/21 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 21 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa infuzyjna 

TE-SS700PL1 
4 szt.  Terumo 

 

2      

2.  Pompa infuzyjna 

TE331 

3 szt.  Terumo 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Pompa infuzyjna 

TE331NMM 

7 szt.  Terumo 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/22 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 22 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządze

ń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Podgrzewacz płynów 

infuzyjnych Hotline 

HL90 

 2 szt.  Smiths 2      

2.  Podgrzewacz płynów 

infuzyjnych Hotline 

1 szt.  Smiths 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/23 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 23 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Grudziądzka 47-51 

1.  Respirator Medumat 

Standard 2 Basic 

2 szt.  WEINMANN 1      

2.  Ssak akumulatorowy 

Accuvac Pro 

1 szt.  WEINMANN 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/24 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 24 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Spirometr 

Lungtest 1000 

1 szt. Mes  2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/25 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 25 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  System termoregulacji 

wewnątrznaczyniowej 

Thermogard XP 

1 szt.  Zoll 2      

2.  Wewnątrznaczyniowa 

hipotermia 

terapeutyczna 

Thermogard XP 

2 szt.  Zoll 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/26 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 26 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

dializowania 

ciągłego  

Multifiltrate 

2 szt.  Fresenius 

Medical 

Care 

1       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/27 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 27 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ultrasonograf 

Voluson S10 

1 szt.  GE 

Ultrasound 

Korea 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/28 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 28 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ultrasonograf 

Sonix Tablet 

1 szt.  Ultrasonix 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Ultrasonograf 

Sonix OP 

1 szt.  Ultrasonix 

 

2      

3.  Ultrasonograf 

Sonix Touch 

1 szt. Ultrasonix 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/29 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 29 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ultrasonograf 

śródoperacyjny 

Desmin H 

1 szt.  ECHO-SON 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/30 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 30 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Spirometr  

Pneumo 

1 szt.  abcMED 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/31 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 31 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat EKG 

M-Trace 

1 szt.  M4Medical 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Aparat EKG 

M-Trace 

3 szt.  M4Medical 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/32 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 32 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Strzykawka 

automatyczna 

dwugłowicowa 

Optistar Elite 

1 szt. Liebel 

Flarsheim 

Campany 

 

2      

2.  Strzykawka 

automatyczna   

Angiomat Illumena 

7261 

1 szt. Liebel 

Flarsheim 

Campany 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/33 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 33 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Scentralizowany 

system 

monitorowania i 

nadzoru 

okołoporodowego  

(5 stanowiskowe) 

Monako 

1 kpl.  ITAM 

Zabrze 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/34 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 34 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Spirometr 

diagnostyczny 

Lungtest Handy 

2 szt.  MES 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/35 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 35 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Urządzenie do 

pomiaru grubości 

warstwy włókien 

nerwowych 

siatkówki GDX PRO 

1 szt.  Carl Zeiss 

Jena 

 

2      

2.  Mikroskop  

Jenamed 2 

1 szt.  Carl Zeiss 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Mikroskop  

Jenamed  

1 szt.  Carl Zeiss 2      

4.  Mikroskop  

Jenamed 2 

1 szt.  Carl Zeiss 2      

 

5.  Mikroskop 

OPMI Pico 

2 szt.  Carl Zeiss 2      

6.  Mikroskop 2 szt.  Carl Zeiss 2      
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OPMI PROergo 

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/36 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 36 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Automatyczna 

myjnia do 

endoskopów  

Medivators ISA 

3 szt.  Cantel 

Medical 

(Italy) S.r .l 

4      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

79 

 

 

Załącznik Nr 2/37 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 37 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Mikroskop Eclipse 

E-400 

1 szt.  Nikon 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/38 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 38 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Diatermia 

elektrochirurgiczna 

ARC 400 

2 szt.  Bowa- 

Electronic 

GmbH &Co 

KG 

2      

2.  Przystawka 

argonowa ARC Plus 

1 szt.  Bowa- 

Electronic 

GmbH &Co 

KG 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/39 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 39 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Laserowe urządzenie 

diagnostyczne z 

wyświetlaczem 

Diagnodent Pen 2190 

i Display 2191 

3 kpl.  KaVo 

 

2      

2.  Mikrosilnik 

protetyczny 

4911 

2 szt.  KaVo 

 

2      

3.  Stół protetyczny 

Master Space 

3 szt.  KaVo 

 

2      

4.  Unit stomatologiczny 

KAVO ESTETICA 

E30  

Wyposażenie - lampa 

zabiegowa -

1 kpl.  KaVo 

 

2      
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16LD015595,  

turbina - 1026482,  

szybkozłaczka - 

1043941,  

skaler - JU005956,  

mikrosilnik - 

1074864, kątnica - 

1089312,  

lampa 

polimeryzacyjna - 

307190013) 

5.  Unit stomatologiczny 

KAVO ESTETICA 

E30 

2 szt. KaVo 

 

1      

6.  Unit stomatologiczny 

KAVO ESTETICA 

E50 

2 szt. KaVo 

 

1      

7.  Unit stomatologiczny 

ze zintegrowanym 

systemem RVG i 

RTG 

KAVO ESTETICA 

E50 Life 

1 szt. KaVo 

 

2      

8.  Unit stomatologiczny 

KAVO ESTETICA 

E80 

2 szt.  KaVo 

 

1      

9.  Unit stomatologiczny 

KAVO PRIMUS 

1 szt. KaVo 

 

1      

10.  Unit stomatologiczny 

KAVO PRIMUS 

1058 S 

5 szt.  KaVo 

 

1      

11.  Unit stomatologiczny 2 szt.  KaVo 1      
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KAVO PRIMUS 

1058 TM 

 

12.  Unit stomatologiczny 

ze zintegrowanym 

mikroskopem + 

wyposażenie 

KAVO PRIMUS 

1058 LIFE 

1 szt.  KaVo 

 

2      

13.  Urządzenie do 

konserwacji 

instrumentów 

stomatologicznych 

QUATTRO care 

PLUS 2124 A 

6 szt.  KaVo 

 

1       

14.  Urządzenie do 

ozonoterapii 

HealOzone 2130 C 

1 szt. KaVo 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/40 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 40 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Endometr  

Raypex 5 

8 szt.  VDW 2      

2.  Endometr  

Raypex 6 

1 szt.  VDW 2      

3.  Endometr  

Endy 6000 

1 szt.  IONYX 2      

4.  Lampa 

polimeryzacyjna 

światłowodowa 

DEMI 

1 szt.  KERR - USA 

 

2      

5.  Lampa czołowa ze 

źródłem światła 

MD1000 Heine 

1 szt. Heine 

Optotechnik 

 

2      

6.  Lampa czołowa ze 

źródłem światła 

HEINE   

1 szt. BOB - 

Technika 

światłowodo

2      
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BOB OM 250 x2 wa 

 

7.  Lampa czołowa ze 

źródłem światła   

HEINE 

1 szt. BOB - 

Technika 

światłowodo

wa 

2      

8.  Lampa 

polimeryzacyjna 

światłowodowa 

Megalux Soft-Start 

2 szt.  Mega-Physik 

GmbH 

 

2      

9.  Lampa 

polimeryzacyjna 

bezprzewodowa  

LED. D 

2 szt.  Woodpecker 

 

2      

10.  Mikrosilnik 

bezprzewodowy  

Endo Mate TC2 

2 kpl.  NSK - 

Japonia 

 

2      

11.  Myjka do wierteł CD 

4800 

2 szt.  Ultrosonic 

Cleaner 

2      

 

12.  Skaler wolnostojący 

Mini Master LED 

1 szt.  EMS  

 

2      

13.  System do gutaperki  

E&Q Master 

3 szt.  Meta Biomed  

 

2      

14.  Unit stomatologiczny 

Yoboshi A8000-I 

1 szt. Yoboshi 

China 

2      

15.  Unit stomatologiczny 

Ritter Ultimate 

1 szt.  Ritter 2      

16.  Unit stomatologiczny   

XO 4-6 

4 szt.  Esdent Dental 2      

17.  Unit stomatologiczny 

z ruchomym blokiem 

spluwaczki   

1 szt. Ritter 2      
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Ritter Format C Plus 

18.  Urządzenie do 

mechanicznego 

udrażniania kanałów 

VDW Gold 

1 szt.  VDW Gold 2      

19.  Wstrząsarka do 

amalgamatu Silver 

Mix 

1 szt. C.M.F. Srl. 

 

2      

20.  Wstrząsarka do 

amalgamatu Silemat 

S5 

1 szt. Vivadent 

 

2      

21.  Wstrząsarka do 

amalgamatu 

CAPMIX 

2 szt. 3M ESPE 

 

2      

22.  Wstrząsarka do 

amalgamatu  

Silver Mix 90 

1 szt. C.M.F. Srl. 

 

2      

23.  Zestaw do 

znieczulania 

Quicksleeper4 

2 szt.  Dental Hitec 

 

2      

 

 

24.  Zgrzewarka  

Euroseal 2001 

1 szt. EURONDA 

 

2      

 

25.  Zgrzewarka 

elektroniczna  

Euroseal 2001 Plus 

3 szt. EURONDA 

 

2      

26.  Zgrzewarka Master 

3000 

1 szt.  Denataurum 2      

27.  Autoklaw  

DAC Uniwersal 

11 szt.  Nitram 

Dental Dania 

2       

28.  Autoklaw 

DAC Uniwersal 

1 szt.  FONA 

 

1       

29.  Garnek 2 szt.  FINO 2      
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polimeryzacyjny 

Finopressure 

30.  Mieszalnik 

próżniowy 

Finowax Mixery 

1 szt. FINO 2      

31.  Mikrosilnik 

chirurgiczny 

sterowany 

mikroprocesorem 

Neuvag MD20 

3 szt.  Neuvag 

 

2      

32.  Obcinarka do gipsu 

Finotrimm Star 

1 szt.  FINO 2      

33.  Piaskarka 

Mikroblast Duo 

1 szt.  Prodento-

Optimed 

2      

34.  Podgrzewacz 

indukcyjny do 

narzędzi do wosku 

JT29 

3 szt.  YuYao Jintai 

Machine 

Factory 

2      

35.  Polimeryzator 

Polymax 5 

2 szt.  DREVE 

 

2      

36.  Sonda do badania 

żywotności miazgi 

DY 310 

2 szt. Denjoy 

DentalCo. 

LTD 

 

2      

37.  Szlifierka polerka 

Map 2 

3 szt.  Carlo De 

Giorgi 

2      

38.  Urządzenie do 

tłoczenia 

Erkoform 3 

1 szt.  Erkodent 2      

39.  Wibrator 

laboratoryjny 

Finovib M 

2 szt.  FINO 2      
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40.  Wstrząsarka do 

amalgamatu SDI 

1 szt.  SDI 2      

41.  Wstrząsarka do 

amalgamatu  

Axo Silver Mix 90 

2 szt.  Axodent 2      

 

 

42.  Wyparzarka Lubomat 

SD 

1 szt.  Dreve 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

Załącznik Nr 2/41 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 41 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn.netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ultrasonograf Avius 1 szt.  Hitachi 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Ultrasonograf 

F31 Hitachi Aloka 

1 szt.  Hitachi 

Aloka 

Medical 

1      

3.  Ultrasonograf 

Aloka Alpha 6 

1 szt. Aloka Cold 

 

2      

III. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

4.  Pletyzmograf 

Master Screen Body  

1 szt.  CareFusion-

Cardinal 

Health 

GmbH 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/42 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 42 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Zestaw do 

ergospirometrii 

1) System do prób 

wysiłkowej Case Value  

2)Bieżnia 

diagnostyczna T2100 

3) Ergometr rowerowy 

Ebike Comfort   

4)Aparat do pomiaru 

zużycia Co2 i 02 w 

czasie wysiłku- Vmax 

Encore  

5)Aparat do 

nieinwazyjnego 

pomiaru ciśnienia  

1 kpl. GE 

Healthcare, 

Suntech, 

Viasys 

Healthcare 

2      
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 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/43 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 43 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Analizator 

koaguologiczny 

CA 560 

1 szt.  Sysmex 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/44 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 44 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Zestaw napędów 

ortopedycznych S 7 

(wiertarka, piła 

posuwisto-zwrotna, 

piła oscylacyjna) 

  1 kpl.  Stryker 

Corp,USA  

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/45 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 45 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Urządzenie do 

podciśnieniowego 

leczenia ran 

VivanoTec 

2 szt.  Atmos 1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/46 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 46 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Waga 

M-400 

1 szt. Marsden 1      

2.  Waga 

AD 1000 

1 szt.  AXIS 1      

3.  Waga 

SECA 635 

1 szt. Seca 1      

4.  Waga 

7626 

1 szt. SOEHNLE 1      

5.  Waga 

A6000 

1 szt. AXIS 1      

6.  Waga 

AD 50 

1 szt. AXIS 1      

7.  Waga 

MS 4200 

1 szt. Charder 

Electronic 

1      

8.  Waga 1 szt.  Charder 1      
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MS 4900 Electronic 

9.  Waga 

SW-1C Plus 

1 szt. CAS 1      

10.  Waga 

WPT 150.OC 

1 szt.  Radwag 1      

11.  Waga 

WPT 2 CWA 

1 szt. Radwag 1      

12.  Waga 

WPT 4.150 CK 

2 szt.  Radwag 1      

13.  Waga 

WPT 60.2C 

1 szt. Radwag 1      

14.  Waga 

SW - 1 C 

4 szt.  CAS 1      

15.  Waga 

A5000 

1 szt. AXIS 1      

16.  Waga 

PA 213 CM 

1 szt. Ohaus 

Europe 

GmbH 

1      

17.  Waga 

WPE - 600 

1 szt. Radwag 1      

18.  Waga 

WB 150 

8 szt.  TRYB-

WAG 

1      

19.  Waga 

WL-150 

2 szt. Lubelskie 

Fabryki 

Wag 

1       

20.  Waga 

WL-150 

4 szt. TRYB-

WAG 

1      

21.  Waga 

WOL 150 

1 szt.  ELMED 

Warszawa 

1      

22.  Waga 

WP-150 

1 szt. ELMED 

Warszawa 

1      
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23.  Waga 

WPT 15D 

1 szt.  Radwag 1       

24.  Waga 

WPT 6/15D 

12 szt.  Radwag 1       

25.  Waga 

WPT 10/20D 

1 szt.  Radwag 1       

26.  Waga 

WPT 100/200 OW 

1 szt.  Radwag 1       

27.  Waga 

WPT 60/150 

1 szt.  Radwag 1       

28.  Waga  

AS 310. R2 

1 szt.  Radwag 1       

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

29.  Stolik pielęgnacyjny 

SE01 z wagą 

9 szt.  FAMED 1      

30.  Stolik pielęgnacyjny 

SPN z wagą 

9 szt.  FAMED 1      

31.  Stolik pielęgnacyjny 

SPN z wagą 

1 szt.  Unimed 1      

32.  Stolik pielęgnacyjny 

SPN03/SE01 z wagą 

13 szt. FAMED 1      

33.  Stolik pielęgnacyjny  

SPN03 z wagą 

2 szt. FAMED 1      

34.  Stolik pielęgnacyjny  

SPN02 z wagą 

2 szt. FAMED 1      

35.  Waga 

Seca 657 

1 szt. Seca 1      

36.  Waga 

WPS360/C 

1 szt.  Radwag 1      

37.  Waga 

WPT60/150 

2 szt.  Radwag 1      
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38.  Waga 

AD50 

1 szt.  Axis 1      

39.  Waga 

WPT2 

1 szt. Radwag 1      

40.  Waga 

WPT/K250 C 

2 szt. Radwag 1      

41.  Waga 

WPT/4K   

1 szt. Radwag 1      

42.  Waga 

Seca 956 

1 szt. Seca 1      

43.  Waga 

WPT100/200 OW 

2 szt. Radwag 1      

44.  Waga 

WPT150 OC 

7 szt.  Radwag 1      

45.  Waga 

ATM-5A 

1 szt. POLAMED 1      

46.  Waga 

WLC30/C1/K 

1 szt. Radwag 1      

47.  Waga 

Seca 834 

1 szt. Seca 1      

48.  Waga 

WPT6/15D 

3 szt. Radwag 1      

49.  Waga 

WPT10/20 

1 szt. Radwag 1      

50.  Waga 

WPT10/20D 

1 szt. Radwag 1      

51.  Waga 

7726 

4 szt.  Soehnle 1       

52.  Waga 

Seca 711 

1 szt. Seca 1      
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53.  Waga 

WB150 

1 szt.  TRYB-

WAG 

1      

54.  Waga  

WPT150 

6 szt.  Radwag 1      

55.  Waga analityczna 

AS 82/220 R2 

1 szt. Radwag 1      

56.  Waga  

PS 360.R 

1 szt. Radwag 

 

1      

57.  Waga 

MS 4900 

1 szt.  Charder 

 

1      

III. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

58.  Waga 

WB 150 

1 szt.  Zalimp 1      

59.  Waga 

WPS 2100C/2 

1 szt. Radwag 1      

60.  Waga 

PS 2100C.R2 

1 szt. Radwag 1      

61.  Waga 

PS 210.R2 

1 szt. Radwag 1      

62.  Waga 

WPS 110C/2 

2 szt.  Radwag 1      

63.  Waga 

MS4900 

1 szt.  Charder 1      

64.  Waga  

WPT 10/20D 

 3 szt.  Radwag  1      

65.  Waga 

WPT 60/150 

1 szt. Radwag 1      

66.  Waga  

WPT 150.0 

1 szt. Radwag 1      

67.  Waga 

WB 150 

1 szt.  Lubelskie 

Fabryki 

Wag 

1      
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68.  Waga 

WL150 

1 szt.  Lubelskie 

Fabryki 

Wag 

1      

69.  Waga 

WE 150 P3M 

6 szt.  MENSOR 1      

70.  Waga 

TP-100 

1 szt. Lubelskie 

Fabryki 

Wag 

1      

71.  Waga 

WPT 60/150 

1 szt. Radwag 1      

72.  Waga 

WPT 60/150 OW 

1 szt. Radwag 1      

73.  Waga 

X - 112 

1 szt. Zalimp 1      

IV. Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie  27/29 

74.  Waga 

B-150L 

1 szt.  AXIS 1      

75.  Waga 

MS 4900 

2 szt.  Charder 

Electronic 

1      

76.  Waga 

WPT 200.0 

1 szt. Radwag 1      

77.  Waga 

WPT 60/150 OW 

1 szt.  Radwag 1      

78.  Waga  

TP-200/1 

1 szt.  LFW Fawag 1      

79.  Waga 

WB-150 

2 szt. TRYB-

WAG 

1      

80.  Waga 

WPT 60.3 

1 szt.  Radwag 1      

81.  Waga  

WTC 60C2 

1 szt.  Radwag 1      
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82.  Waga krzesełkowa 

WPT/K 250C 

1 szt.  Radwag 1       

V. Jednostka przy ul. A. Mickiewicza 24/26  

83.  Waga 

MS 4900 

4 szt.  Charder 

Electronic 

1      

84.  Waga 

WPT 150.0C 

1 szt.  Radwag 1      

85.  Waga 

WPT 60/150 OW 

1 szt.  Radwag 1      

86.  Waga  

WB 150 

2 szt. TRYB-

WAG 

1       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/47 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 47 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pulsoksymetr 

Nellcor 

2 szt. Covidien 

 

1      

II Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Pulsoksymetr 

BEDSIDE SPO2 

Monitor X1 

6 szt. Covidien 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/48 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 48 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Śródoperacyjny 

detektor 

promieniowania 

GammaNeoprobe 

GDS 

1 szt.  Ethicon Endo 

Surgery 

Johnson& 

Johnson 

2      

2.  Urządzenie do 

biopsji 

mammotomicznej w 

obrazowaniu USG 

Mammotome-EX 

1 szt. Ethicon Endo 

Surgery 

Johnson& 

Johnson 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/49 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 49 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Densytometr 

 

2 szt. bioMérieux 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Automatyczny 

aparat do barwienia 

preparatów metodą 

Grama 

Previ Color Gram 

1 szt.  bioMérieux 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/50 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 50 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Analizator moczu 

Clinitek 500 

1 szt. Bayer 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/51 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 51 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  System do 

aterektomii 

Jetstream 

Atherectomy System 

Console 

1 szt.  Medrad Inc. 2      

2.  System do 

trombektomii 

mechanicznej 

AngioJet Ultra 

System Console 

1 szt.  Medrad Inc. 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/52 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 52 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Generator do cięcia 

i koagulacji tkanek 

GEN 11 

1 szt. Ethicon Endo 

Surgery 

Johnson& 

Johnson 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/53 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 53 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Lampa bezcieniowa 

operacyjna 

XENION L/M. 

5 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      

2.  Stół operacyjny 

TruSystem 7500 

1 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      

3.  Stół operacyjny 

Universal Carbon 

1 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      

4.  Stół operacyjny 

Jupiter SM 

1 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      
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5.  Stół operacyjny 

Mars 2.03 

1 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

6.  Wózek aparaturowy 

Kombi Troll 2000 

1 szt.  Trumpf 

Medizin 

Systemy 

GmbH 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/54 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 54 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 

m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Rejestrator Holtera 

EKGDMS-300-3A/KN 
5 szt.  DM Software 2      

2.  Rejestrator Holtera EKG 

DMS-300-3A 
5 szt.  DM Software 2      

3.  Rejestrator Holtera EKG 

DMS-300-4A 
1 szt.  DM Software 2      

4.  System CardioVison - 

Holter EKG 

DMS 300-2W 

2 szt.  DM Software 2      

5.  System CardioVison - 

Stacja analiz 
2 kpl.  DM Software 2      

6.  Stacja analiz systemu 

Holtera 
1 szt. DM Software 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/55 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 55 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Cieplarka 

IGS100 

2 szt.  Thermo 2      

2.  Cieplarka 

T6 

1 szt.  Thermo 2      

3.  Inkubator 

laboratoryjny  

Heracell 150i 

1 szt.  Thermo 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/56 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 56 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Monitor nerwów 

NIM Response 3.0 

1 szt.  Medtronic 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Monitor nerwów 

NIM Response 3.0 

1 szt.  Medtronic 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/57 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 57 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Diatermia  

Force 300 

1 szt.  Valleylab 2      

2.  Diatermia 

Force Triad 

2 szt.  Valleylab 2      

 Generator argon 

Force – Argon II 

1 szt.  Valleylab 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/58 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 58 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Oksymetr 

mózgowo-

somatyczny Invos 

5100C 

1 szt.  Somanetics 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/59 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 59 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Autokeratorefraktometr 

KR-8800 

1 szt. Topcon 2      

2.  Autorefraktometr 

RM-8800 

1 szt. Topcon 2      

3.  Funduskamera  

TRC-NW7SF MO 

1 szt. Topcon 2      

4.  Lampa szczelinowa 

SL-D2 

2 szt. Topcon 2      

5.  Laser fotokoagulacyjny 

Pascal Slimline 

1 szt. Topcon 2      

6.  Mikroskop operacyjny 

okulistyczny 

OMS 600 

1 szt. Topcon 2      

7.  Oftalmoskop 

ID 10 

1 szt. Topcon 2      
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8.  Unit okulistyczny 

IS-600N 

1 szt. Antoni 

Carles SA 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/60 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 
Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 60 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

przesiewowego 

badania słuchu 

Otoread 

3 szt.  Interacoustics 

 

2      

2.  Aparat do 

przesiewowego 

badania słuchu 

Eroscan 

1 szt.  Maico 

Diagnostic 

GmbH 

2      

3.  Audiometr 

impedancyjny  

AT2354 

1 szt.  Interacoustics 

 

2      

4.  Audiometr 

kliniczno-

diagnostyczny AD 

629c 

1 szt.  Interacoustics 

 

2      

5.  System ABR  

Eclipse EP15 

1 szt.  Interacoustics 

 

2      
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II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

6.  Aparat do badania 

otoemisji 

akustycznej  

Otoread 

1 szt. Interacoustics 

 

2      

7.  Aparat do badania 

słuchu Eroscan 

1 szt.  Maico 

Diagnostic 

GmbH 

2      

8.  Audiometr 

diagnostyczny 

AD 229 e 

1 szt.  Interacoustics 

 

2      

9.  Audiometr  

AT235 

3 szt.  Interacoustics 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/61 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 61 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Respirator 

840 NPB    

1 szt. Tyco 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Ogrzewacz pacjenta 

Warm Touch 600 

1 szt.  Covidien 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/62 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 62 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat 

dopplerowski 

SonaraTek 

1 szt.  Viasys 

Healthcare Inc 

2      

2.  Aparat EMG 

Syneray T  

(EP 5kanałowy) 

1 szt.  Oxford 

Instruments 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/63 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 63 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Termometr 

elektroniczny 

Genius 2 

38 szt.  Covidien 2      

2.  Termometr 

elektroniczny 

Genius 3 

98 szt.  Covidien 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/64 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 64 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Ssak medyczny 

Aspimed 

6 szt.  Fazzini 2      

2.  Ssak medyczny 

F-18.OB 

5 szt.  Fazzini 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/65 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 65 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Wirówka  

MPW-350e 

1 szt. MPW Med 

Instruments 

2      

2.  Wirówka 

MPW-352 

1 szt. MPW Med 

Instruments 

2      

3.  Wirówka 

MPW-55 

1 szt. MPW Med 

Instruments 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

4.  Wirówka 

MPW 55 

1 szt. MPW Med 

Instruments 

2      

5.  Wirówka 

MPW 352R 

1 szt. MPW Med 

Instruments 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/66 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 66 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Laser barwinkowy 

impulsowy 

VBEAM Perfecta 

1 szt.  Syneron   2      

2.  Laser diodowy 

D-Touch 

2 szt.  Light 

Instruments 

2      

3.  Laser jezdny 

erbowo-yagowy 

Lite – Touch 

2 szt. Syneron 

Dental 

2      

4.  Oddymiacz 

PlumeSafe Turbo 

1 szt. Buffalo Filters 

 

2      

5.  Laser holmowy 

Sphinks/JR 

1 szt.  Lisa Lasers 

Niemcy 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/67 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 67 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  System 

przyzywowy z 

tablicą synoptyczną 

SDA1000 IDO 100 

1 szt.  Gorke 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/68 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 68 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Napęd ortopedyczny 

Trauma Recon 

System 

2 kpl.  

 

Synthes GmbH  2      

2.  Zestaw do napędów 

ortopedycznych BPL 

II 

1 kpl.  

 

Synthes GmbH  2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Wiertarka 

ortopedyczna z 

oprzyrządowaniem 

Trauma Recon 

System 

1 kpl. Synthes GmbH  2      

4.  Wiertarka 

ortopedyczna   

1 szt.  Synthes GmbH  2      
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Power Drive 

5.  Wiertarka 

pneumatyczna 

Compact Air Drive 

1 szt.  Synthes GmbH  2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/69 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 69 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa do żywienia 

Flocare 800 

3 szt. Nutricia 

 

2      

2.  Pompa do żywienia 

Flocare 

2 szt.  Nutricia 

 

2      

3.  Pompa do żywienia 

dojelitowego 

Flocare Infinity 

6 szt.  Nutricia 

 

1      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

4.  Pompa żywieniowa  

Flocare 800 

4 szt.  Nutricia 

 

2      

5.  Pompa do żywienia 

dojelitowego 

Flocare Infinity 

1 szt.  Nutricia 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/70 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 70 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

kriochirurgii 

Cryo-S Painless 

1 szt. Metrum  

Cryoflex 

2      

2.  Sonda  
Cryo-S 

4 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Aparat do 

kriochirurgii 

Electric 

1 szt. Metrum  

Cryoflex 

2      

4.  Sonda 

kriochirurgiczna 

SG10 

1 szt. Metrum  

Cryoflex 

2      

5.  Sonda 

kriochirurgiczna 

D-10 

1 szt. Metrum  

Cryoflex 

2      

6.  Sonda 

kriochirurgiczna 

1 szt. Metrum  

Cryoflex 

2      
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D-21/RF 

7.  Sonda 

kriochirurgiczna 

L-60/RF 

3 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

8.  Sonda 

kriochirurgiczna 

OP-H015S 

2 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

9.  Sonda 

kriochirurgiczna 

OP-V008 

1 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

10.  Sonda 

kriochirurgiczna 

L-70/RF 

1 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

II. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

11.  Aparat 

kriochirurgiczny  

AK - 1 

1 szt.  Metrum  

Cryoflex 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/71 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 71 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  System do 

elektroanatomicznego 

mapowania serca 3D 

Carto 3 

1 szt. Biosense 

Webster, Haifa, 

Izrael 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/72 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 72 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa 

artroskopowa 

FMS DUO PLUS 

1 szt. Future Medical 

Systems S.A. 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/73 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 73 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Urządzenie do 

wentylacji 

wysokoprzepływowej 

HFNC OPTI FLOW 

SET 

1 szt. Fisher & 

Paykel 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/74 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 74 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Chłodziarka 

Fkvsl 4113 

1 szt.  Liebherr 

 

2      

2.  Chłodziarka 

LKexv 3910 

1 szt.  Liebherr 

 

2      

3.  Chłodziarka-

zamrażarka AEG 

1 szt.  Elektrolux 2      

4.  Lodówka 1 szt.  WHIRLPOOL 2      

5.  Zamrażarka 

laboratoryjna 

LSF232EU 

2 szt.  Lec-Medical 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

6.  Lodówka 

TS190320 

1 szt. Beko 2      

7.  Szafa chłodnicza 

CMF1301-140GG 

1 szt. BSM 

 

2      
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8.  Chłodziarka 

Liecu 3503 

1 szt.  Liebherr 

 

2      

9.  Lodówka do 

przechowywania 

leków 

KVSL 5412 

1 szt. Liebherr 

 

2      

III. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

10.  Lodówkao-

zamrażarka 

PF-1170483 

1 szt.  Amica 2       

11.  Lodówka 

ZZSD TS137u 

1 szt.  Polar 2      

12.  Lodówka 

C211 

1 szt.  Polar 2      

13.  Witryna chłodnicza 

przeszklona ADA 

1 szt.  Whirlpool 

 

2      

14.  Zamrażarka 

AGF07/G 

1 szt.  Whirlpool 

 

2      

15.  Lodówka  

Ocean 

1 szt.  Ocean 2      

16.  Chłodziarko-

zamrażarka 

AmM 260 

1 szt.  Amica 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/75 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 75 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat Holter do 

pomiaru RR 

Mobil-O-Graph NG 

3 szt.  I.E.M GmbH-

Niemcy 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/76 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 76 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Uroflometr  

Pico Flow – 2 

1 szt.  Menfis bio 

Medica 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/77 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 77 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Urządzenie do 

wideobronchoskopii:  

1) Procesor obrazu  

VP-4450,  

2) Źródło światła  

XL-4450,  

3) Monitor medyczny 

LCD,  

4) Wózek medyczny 

endoskopowy  

EC04-30E,  

5) Tester szczelności 

LT-7  2 szt.,  

6) Program do 

archiwizacji danych 

IRIS,  

1 kpl. Fujion 

 

2      
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7) Stacja 

Komputerowa, 

8) Drukarka CP1215,  

9) Monitor X-190 

2.  Wideobronchoskop 

diagnostyczny 

EB-530H 

1 szt. Fujion 

 

2      

3.  Wideobronchoskop 

terapeutyczny 

EB-530T 

2 szt.  Fujion 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/78 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 78 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Inkubator 

V-850SC 

1 szt.  Atom Medical 

Corporation 

2      

2.  Inkubator 

Atom V-21006 typ 

A,  

Infart flow,  

Nawilżacz MR 850 

1 kpl.  Atom Medical 

Corporation 

2      

3.  Inkubator 

AtomV-85 

1 szt.  Atom Medical 

Corporation 

2      

4.  Inkubator 

Atom V850 WSC 

1 szt.  Atom Medical 

Corporation 

2      

5.  Kardiotokograf 

STAN S31 

1 szt. NEOVENTA 

Medical AB 

2      

6.  Lampa do 

fototerapii 

Bilitron 3006 BTP 

6 szt.  Fanem  

(Brazylia) 

2      
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7.  Respirator 

Sensor Medics 

3100A, 

Nawilżacz MR850 

ARU 

1 kpl.  Viasys 

Respiratory 

Care Inc.-USA 

2      

8.  Respirator 

Bird 8400 ST 

1 szt.  Bird Corp.USA 2      

9.  Zestaw do 

nieinwazyjnego 

wspomagania 

oddechu 

Infant Flow 

2 szt.  Care Fusion 2      

10.  Aparat do leczenia 

tlenkiem azotu 

NOXBOXi 

1 szt.  Bedfont 

Scientific 

Limited  

 

2      

11.  Aparat Infant Flow 

Fabian Therapy 

3 szt.  Acutronic 

Medical 

Systems AG 

2      

12.  Inkubator  

Air Incu I 

2 szt.  Atom Medical 

Corporation 

2      

13.  Respirator 

Fabian HFO 

1 szt.  Acutronic 

Medical 

Systems AG 

2      

14.  Respirator 

Fabian Therapy 

1 szt.  Acutronic 

Medical 

Systems AG 

2      

15.  Stanowisko do 

resuscytacji 

noworodka 

Sunflower Warmer 

2 szt.  Atom Medical 

Corporation 

 

2      
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II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

16.  Lampa do 

fototerapii 

Bilitron 3006 

3 szt.  Farum 2      

17.  Respirator 

AVEA 

1 szt.  CareFusion 2      

18.  Respirator 

Bear B75089V 

2 szt.  Bear 2      

19.  Respirator 

Bear BP 2001 

3 szt.  Bear 2      

20.  Respirator 

oscylacyjny 

3100A 

1 szt.  Sensor Medics 

 

2      

21.  Aparat RR  Monitor 

Colin BP8800 

1 szt.  Colin 2      

22.  Aparat do 

nieinwazyjnego 

wspomagania 

oddychania metodą 

wysokich 

przepływów 

Precision Flow 

1 szt. Vapotherm Inc 2      

23.  Inkubator  

transportowy 

ATOM V-808 

1 szt.  Atom Medical 

Corporation 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 



 

143 

 

Załącznik Nr 2/79 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 79 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Destylator 

DE 10 

1 szt.  Electric 

Disctiller 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/80 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 80 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Monitor pacjenta  

YK-810B 

2 szt.  Xuzhou 

Yongkang 

Electronic 

Science 

Technonolgy 

Co., Ltd.  

2      

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/81 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 81 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Wanna 

WPC-220-BMH 

3 szt.  Deltom 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/82 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 82 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Detektor tętna płodu 

FD-10D-R 

15 szt.  Brael 

 

2      

2.  Detektor tętna płodu 

FD-10D 

5 szt.  Brael 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/83 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 83 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Fotel okulistyczny z 

podłokietnikami 

SURGILINE 

1 szt.  UFSK 

 

2      

2.  Mikroskop lustrzany 

z pachymetrem 

EM-3000 

1 szt.  Tomey 

 

2      

3.  Tonometr  

FT1000 

2 szt.  Tomey 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………               ……………………………   

    data                   podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/84 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 84 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Polomierz 

Centerfield II 

2 szt.  OCULUS 

Optikgeräte 

GmbH 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/85 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 85 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Łóżko elektryczne 

LE-02.0 

3 szt.  Famed 2       

2.  Łóżko 

rehabilitacyjne 

LR-03.7/N 

5 szt.  Famed 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/86 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 86 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Dioptriomierz 

SLM-5000 

1 szt.  Smin-

Nippon 

 

2      

2.  Rzutnik optotypów 

CP-500 

1 szt. Smin-

Nippon 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/87 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 87 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Zestaw do 

manometrii 

przełykowej:  

1) Procesor 

ManoScan moduł 

A120,  

2) Procesor 

ManoScan Z moduł 

A200,  

3) Cewnik 

mikroprzekaźnikowy  

4) Rejestrator 

Digitrapper pH-Z  

5) Stacja robocza - 

1 kpl.  Given 

Imaging 

 

2      
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komputer OptiPlex 

790 z monitorem 

LCD 17",  

6) Komputer NTT 

W931G, 

 7) Komputer NTT 

W931G,  

8) Notebook Acer 

Aspire,  

9) Monitor LCD 

Philips 21,5"  

10) Dotykowy 

monitor LCD Nec 

19"  ,  

11) Wózek z 

transformatorem 

separacyjnym  

2.  Aparat 

ambulatoryjnego 

pomiaru analizy ph z 

impedancją 

Digitraper 

1 szt. Given 

Imaging 

 

2      

 

 

 

 

3.  System do 

manometrii dolnego 

odcinka przewodu 

pokarmowego 

Biofeedback 

Polygraf ID 

1 szt. Medtronic 

Dania 

 

2      

4.  Aparat do 

monitorowania 

zawartości wodoru w 

wydychanym 

1 szt. Bedfont 

Scientific 

Ltd  Anglia 

 

2      
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powietrzu 

Gastrolyzer Gastro + 

5.  Moduł manometrii 

anoraktalnej 

ManoScan AR Mano 

1 szt.  Given 

Imaging 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/88 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 88 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  

 

Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  Aparat do 

mierzenia ciśnienia 

SPOT 42NTB-E2 

1 szt.  Welch Allyn 

Corporate 

Headquarters 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/89 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 89 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Płuczko-

Dezynfektor  

BP1000HAE 

1 szt.  Steel Co SpA 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/90 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 90 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Analizator 

biochemiczny 

POINTE 180 5R 

1 szt.  Pointe 

Scientific 

2       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

157 

 

 

Załącznik Nr 2/91 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 91 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa 

urządzenia 

Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Analizator 

elektrolitów 

EasyLyte NA/k 

1 szt. MEDICA 

CORPORATION 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/92 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 92 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Homogenizator 

ludzkie mleko Miris 

Sonicator 

1 szt. Miris 

 

2      

2.  Podgrzewacz do 

strzykawek W415E 

1 szt.  Laboplay 

 

2      

3.  Pasteryzator mleka 

kobiecego  S90 

1 szt. Sterifeed 2      

4.  Podgrzewacz do 

butelek i strzykawek 

POD 410 

1 szt.  Laboplay 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/93 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 93 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Mikroskop 

CX 33 

2 szt.  Olympus  2       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/94 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 94 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Kardiotokograf 

Sonicaid Team Std. 

Care 

1 szt.  Oxford 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/95 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 95 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Respirator 

noworodkowy + 

nawilżacz F/P  

1 szt. Dräger 2  

 

4  

     

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/96 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 96 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ultrasonograf 

Affiniti 70 

1 szt. Philips 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Ultrasonograf 

Affiniti 

1 szt.  Philips 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/97 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 97 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Komora laminarna 

Safemate 1.2 

Biohazard 

1 szt. Bioair 

Euroclone 

 

2      

II Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

2.  Komora laminarna 

SafeMate 1,2 Cyto 

1 szt. Bioair 

Euroclone 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/98 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 98 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Rejestrator pętli z 

wbudowanymi 

elektrodami 

Cardio Call 

CCVS20 

2 szt.  Spacelabs 

 

2      

2.  Rejestrator pętli z 

wbudowanymi 

elektrodami 

Cardio Call 

CCST80 

2 szt. Spacelabs 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/99 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 99 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Dygestorium z 

komorą ceramiczną 

2113 

1 szt. Polon-

Poznań 

 

2       

2.  Lampa Wooda 

Cobrabit 

1 szt. Nieznany 2       

3.  Mieszadło - 

wstrząsarka Vortex 

WL-1  

1 szt.  Nieznany 2       

4.  Mieszadło 

hematologiczne 

uniwersalne UMH-5 

1 szt.  Techniprot 

 

2      

5.  Mieszadło 

magnetyczne 

MM5 

1 szt.  S.P.Sprzętu 

Pomiarowego 

i 

Medycznego 

2      
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6.  Termostat blokowy 

TH-24 

1 szt. Nieznany 2       

7.  Vortex Mixer 

SO200-230V-EU 

1 szt.  Labnet 

International 

2       

8.  Wyparka próżniowa 

350 A/2 356 P 

1 szt.  Nieznany 2      

9.  Liczydło 

hematologiczne 

SH-30 

1 szt.  Hexan 

 

2      

10.  Mieszadło 

OKAP 

1 szt.  JW.  

Electronic 

 

2       

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………                    ……………………………   

    data                        podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/100 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 100 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu  

24 m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Rejestrator do badań 

elektrofizjologicznych 

Lab System Pro ze 

wzmacniaczem 

Clearsign 

1 szt.  Bard 

Electrophysio

logy Division 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/101 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 101 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Bieżnia do prób 

wysiłkowych 

TMX 425 Treadmill 

1 szt.  Velch Allyn 

Cardio Control 

BV BV 

Staalweg 

2      

2.  Rower treningowy    

HOME LINE 

2 szt.  BH SA 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/102 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 102 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

termolezji 

NT 1100 

1 szt.  Neuro Therm 

Inc. 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 



 

170 

 

 

Załącznik Nr 2/103 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 103 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Podgrzewacz do 

płynów infuzyjnych 

SK 8203S 

1 szt. Tribo 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data              podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/104 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 104 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Podgrzewacz do 

płynów infuzyjnych 

Caldera 150 Inox 

1 szt.  POL EKO 

Aparatura Sp.j 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/105 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 105 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  System cyfrowy - 

czytnik płyt 

FCR Capsula 

1 szt.  

 

Fuji 

 

2      

2.  Drukarka termiczna 

Drypix 2000 

1 szt.  

 

Fuji 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/106 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 106 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Kabina do 

naświetleń 

UV ”W-line” 

1 szt.  COSMEDICO 

 

2      

2.  Kompleksowy 

system do 

naświetleń CP-4/3 

1 szt.  COSMEDICO 

 

2      

3.  Lampa do 

fototerapii UVA 

1 szt.  WALDMAN 

 

2      

4.  Lampa UVB   

GH – 8ST 

1 szt.  COSMEDICO 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/107 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 107 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Podgrzewacz 

płynów 

NR 2-033 

1 szt.  Alvo Grupa 

Gastrometal 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/108 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 108 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Fotometr SPEKOL 

10 

 

2 szt.  ZEISS 

 

2      

2.  Fotometr EPPOL 

2T 

 

2 szt.  POLL  

W-wa 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/109 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 109 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

ogrzewania płynów 

infuzyjnych 

ET-TF-II 

1 szt.  Shenzen ET 

Medical 

Technology 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/110 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 110 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Podgrzewacz z 

miską 

 

1 szt.  Blanco 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/111 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 111 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Zestaw 

endoskopowy:  

1) Źródło światła 

Xenon Nova 

20131520  

2) Insuflator 

26430620 3) 

Monitor PVM 

20M2MDE 

4) Monitor PVM 

9043MD  

5)Kamera SI PAL 

20212020  

6) Głowica kamery 

7)Wysięgnik  

8) Nagrywarka  

 1 kpl. 

 

Karl Storz 2      
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9) Drukarka UP-

2800P 10) Wózek    

2.  Zestaw 

endoskopowy:  

1) Konsola Unidrive  

S III 

2) Manipulator 

maciczny Tintara 

3) Morcelator  

Rotocut G1 

1 kpl. Karl Storz 2      

3.  Wieża 

laparoskopowa 

 1 kpl.  Karl Storz 2      

4.  Pompa ssąco-

płucząca 

Hysteroma E.A.S.I. 

SCB, Medela 

  1 szt.  Karl Storz 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

5.  Diatermia 

chirurgiczna 

Auto Con 50 

1 szt. Karl Storz 2      

6.  Diatermia 

chirurgiczna 

Auto Con 350 

1 szt. Karl Storz 2      

7.  Fiberoskop 

intubacyjny z 

wyposażeniem 

11302BD2 

    1 kpl. Karl Storz 2      

8.  Pompa 

endoskopowa do 

zabiegów 

laryngologicznych 

Clearvision II 

    1 szt.  Karl Storz 2      
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9.  Zestaw 

endoskopowy 

laryngologiczny: 

1) Głowica kamery  

Tricam 3CCD 

2) Sterownik kamery  

SL II 

3) Źródło światła  

Xenon Nova 

4) Monitor 19 TFT 

5) Nagrywarka 

zestaw compact 

System AIDA 

6) Narzędzia do 

operacji nosa i zatok 

7) Narzędzia do 

operacji krtani 

1 kpl. Karl Storz 

 

2      

10.  Pompa 

ssącopłucząca 

Duomat DL2898 

1 szt. Karl Storz 

 

2      

11.  Źródło światła 1 szt. Karl Storz 2      

12.  Lampa czołowa 

Clara 

    2 szt.  Karl Storz 

 

2      

13.  Lampa czołowa     1 szt.  Karl Storz 

 

2      

14.  Zestaw do chirurgii 

endoskopowej nosa i 

zatok 

    1 kpl. Karl Storz 

 

2      

15.  Zestaw do 

directoskopii i 

ezaphagoskopu 

    1 kpl. Karl Storz 

 

2      
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16.  Zestaw Klaisnera     1 kpl. Karl Storz 2      

17.  Videostroboskop 

wraz z torem 

wizyjnym  

U-Pulsar Hopkins 

    1 kpl. Karl Storz 

 

2      

 

 

 

18.  Zestaw 

endoskopowy do 

mikrochirurgii nosa i 

zatok 

1)  konsola konsola 

Unidrive S III  

2) 2 szt. uchwytów 

Shavera Drillcot-X,  

3) 2 szt. rękojeści  

    1 kpl. Karl Storz 

 

2      

19.  Lampa czołowa 

bezprzewodowa 

KS70 

    1 szt.  Karl Storz 

 

2      

20.  Lampa czołowa 

bezprzewodowa 

094220 

    1 szt.  Karl Storz 

 

2      

21.  Lampa czołowa ze 

światłowodem 

94051 

    1 szt.  Karl Storz 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/112 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 112 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Myjnia - 

dezynfektor 

AF 2.45 PG 

1 szt.  AT-OS S.R.L. 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/113 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 113 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Termostat  

TW-1 

1 szt.  Cabrolab 

Electronic 

2      

2.  Termostat 

komorowy z 

płaszczem wodnym 

TK-3 

1 szt.  Cabrolab 

Electronic 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/114 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 114 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Rejestrator 

impedancji 

PMZephr 

1 szt.  Sandhill - USA 

 

2      

2.  System rejestracji 

refluksu 

Sleuth 2000A 

1 szt.  Sandhill - USA 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/115 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 115 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Automatyczny 

wstrzykiwacz do 

kontrastu  

Stellant CT Dual 

1 szt.  MEDRAD 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/116 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 116 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Monitor przezskórny 

pO2/pCO2 

TCM Combi-M 

1 szt.  Radiometer 

 

1      

2.  Monitor przezskórny 

p02 TCM400 

1 szt.  Radiometer 

 

2      

3.  Analizator 

kardiologiczny 

(immunologiczny) 

AQT 90 FLEX 

2 szt.  Radiometer 

 

2      

4.  Analizator 

parametrów 

krytycznych 

ABL 837 FLEX Q 

2 szt.  Radiometer 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 
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5.  Monitor pomiarów 

przezskórnych    

pO2/pCO2  

TCM Combi-M  

391-880 

1 szt.  Radiometer 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/117 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 117 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  System ciągłego 

monitorowania 

glikemii 

MMT-7102 

1 szt. Medtronic 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/118 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 118 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 

m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Kardiostymulator 

MIP-801 

1 szt. ITAM 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Kardiostymulator 

MIP-801 

1 szt.  ITAM 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/119 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 119 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat do 

selektywnej 

plazmaferezy i 

ciągłych zabiegów 

nerkozastępczych  

HF-440 

1 szt. Infomed SA 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/120 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 120 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Cieplarka do 

płynów 

infuzyjnych  

EmTherm 2D 

1 szt.  EM-MED 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/121 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 121 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Detektor tętna 

płodu 

Sonoline C 

3 szt.  Contec 

Medical 

Systems Co., 

LTD 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/122 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 122 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.

p. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Lampa Wooda 1 szt. Medical 

Illuminator 

2      

2.  Wytrząsarka laboratoryjna 

THYS 2 

1 szt.  MLW  

 

2      

3.  Aparat do barwienia rozmazu 

BARWEX Hema Tek 

1 szt.  - 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

4.  Palnik ręczny z zapalnikiem 

piezoelektrycznym 

Flameboy 

1 szt. IBS 2      

5.  Przenośny palnik  

IBS Fireboy Plus 

5 szt.  Integra 

Biosciences 

2      

6.  Turbidometer AU108A 1 szt. OXOID 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/123 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 123 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Myjka dezynfektor 

DEKO 260 

1 szt.  Franke 

Finland 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/124 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 124 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Kardiomonitor Q5 2 szt. BIOLIGHT 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/125 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 125 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Komora laminarna 

LAMIL 

1 szt. Karstulan 

Metalli OY 

2      

II. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

2.  Komora laminarna 

LAMIL 13 

1 szt. Karstulan 

Metalli OY 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



 

197 

 

Załącznik Nr 2/126 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 126 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Alkotest 

Prodigy Precise 

1 szt.  Amii 

 

4      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Alkomat 

Blow In Excellent 

1 szt.  Amii 

 

4      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/127 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 127 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Alkomat 

ALP-1 

1 szt. Sentech - 

Promiler  

4      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/128 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 128 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba 

urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość 

netto 

za 24 

miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Zestaw artroskopowy:  

1) Monitor LCD 24", 

INTL,HDFP  

2) monitor stand, Flat PNL 

Sony SU560 

3) Coupler, HD, 16:9, 26.5 

MM 4) 3 szt. optyka  

A'SCOPE, A'CLAVE, HD, 

4MMx 30°  

5) 2 szt. kaniula CANN, 

H.F.,DGNST,6MM,RTBL,DB

L, 6) 3 szt. obturator 

OBTURATOR, INTEL 4 mm 

1 kpl.  Smith&Nep

hew 

 

2      
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A'SP FOR   

7) Źródło światła LIGHT 

SOURCE,500XL,XENON  

8) 3 szt. przelotka 

DYONICS/WOLF INSTR 

VERSTIP,  

9) 3 szt.przelotka 

DYONICS/WOLF SOURCE 

VERSITIP,   

10) Urządzenie 660 HD IMS, 

11) Shaver urządzenia DII 

Controller  

12) 2 szt. rączka MOTOR 

DRIVE UNIT, HAND 

CNTRL, PWRMX EL   

13) 2 szt. taca STERI-TRAY, 

3x9,4 OMM SCOPE  

14) 3 szt. światłowód LT 

GUIDE, GEMINI, 5 mm X10ft 

15) Urządzenie pompa Control 

UNIT,DYONICS 25  

16) FA QUANTUM 2 

CONTROLLER   

17) Wózek ITD CART 450 

mm, 18) Głowica kamery 

CAMERA HEAD, NON-

AC,HD560H  

19) Kamera CAMERA 

CONTROL UNIT, HIGH DEF 

20)Ramię do monitora  

Monting Kit ZV.9731.999  

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 
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2.  Pulsoksymetr 

BCI3303 

2 szt.  Smith 2      

3.  Pulsoksymetr 

BCI3301 

1 szt.  Smith 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/129 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 129 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Boks cytostatyczny 

ZB1-GS 

1 szt.  Steag 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/130 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 130 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa infuzyjna 

objętościowa 

Infusomat Space 

5 szt.  B. Braun 

Melsungen 

AG 

1      

2.  Pompa infuzyjna 

strzykawkowa 

Perfusor Space 

30 szt.  B. Braun 

Melsungen 

AG 

1      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Pompa objętościowa 

Infusomat Space 

3 szt.  B. Braun 

Melsungen 

AG 

1      

4.  Pompa infuzyjna 

Infusomat Space 

6 szt.  B. Braun 

Melsungen 

AG 

1      

5.  Napęd sieciowy do 

chirurgii szczękowej 

2 kpl.  Aesculap AG 2      
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z piłą i 

oprzyrządowaniem 

do kraniotomii 

Elan 4 

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/131 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 131 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Komora laminarna 

Mars 1200 

1 szt. Scanlaf 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/132 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 132 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat optyczny do 

analizy posiewu 

krwi 

Bactec 9120 

1 szt. Becton, 

Dickinson 

and Company 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/133 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 133 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządze

ń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Auto/refrakto/kerato/ 

tonometr Tonoref II 

1 szt.  NIDEK CO., 

LTD. 

2 

 

     

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/134 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 134 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat 

urodynamiczny 

Sensic Clinic G3 

1 szt.  Mediwatch 

 

2 

 

     

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/135 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 135 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Destylator 

DE 8/70 

1 szt.  Telmed 

 

2 

 

     

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Destylator wody 

DE-8/70  + 

zmiękczacz wody 

1 kpl.  Telmed 

 

2 

 

     

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/136 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 136 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat do 

niedokrwienia 

Tourniguet 5800 

1 szt.  VBM 

Medizintechnik 

 

2      

2.  Aparat do 

niedokrwienia 

1 szt. CHM 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/137 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 137 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Komora laminarna 

K700 

1 szt.  Alpina 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/138 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 138 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Laser  

SmartXide HS - 

CO2 

1 szt.  DEKA 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/139 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 139 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Dermatom 

akumulatorowy 

D42 

1 szt. Humeca 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/140 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 140 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Stół pionizacyjny 

Azuryt 

1 szt. Technomex 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/141 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 141 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Ultrasonograf  

DP-10 

1 szt. Mindray Bio-

Medical 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/142 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 142 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p

. 

Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Fantom do nauki 

czynności życiowych 

Mega Code Kelly 

1 szt. Laerdal 

Medical 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/143 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 143 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Stymulator 

zewnętrzny 

PACE 101H 

2 szt. Osypka AG - 

Niemcy 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/144 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 144 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Respirator  

Astral 150 

1 szt. ResMed Ltd 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/145 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 145 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za 

przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat aEEG/CFM 

DigiTrack 

1 szt.  Elmiko 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/146 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 146 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Stymulator czasowy 

3085 

1 szt. St.Jude 

Medical 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/147 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 147 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Zestaw 

chromatograficzny 

GC-2010 Plus 

1 kpl. Shimadzu 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/148 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 148 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Respirator 

Hamilton-T1 

7 szt. Hamilton 

Medical 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Respirator 

transportowy 

Hamilton C1 

1 szt. Hamilton 

Medical 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/149 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 149 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul.: M. Skłodowskiej-Curie 27/29, A. Mickiewicza 24/26 

1.  Alkomat 7410 

 

1 szt. Dräger Safety 

AG & Co 

KGaA 

4 

 

     

2.  Alkomat 6820 

 

3 szt.  Dräger Safety 

AG & Co 

KGaA 

4      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 



 

224 

 

Załącznik Nr 2/150 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 150 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul.: M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  Ssak elektryczny 

New Askir 30 

2 szt. CA-MI s.r.l. 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/151 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 151 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Chromatograf 

gazowy G1530A 

1 kpl. HP 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/152 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 152 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat do 

oznaczania 

hemoglobiny u 

cukrzyków 

Dca Vantage 

1 szt.  Siemens 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/153 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 153 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Stacja uzdatniania 

wody Purelab 

Option S7 

1 szt.  Elga 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/154 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 154 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Audiometr 

diagnostyczny  

Ultra 130 

1 szt.  Videomed 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/155 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 155 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat EKG  

ELI280-CDB- 

ACAAX 

1 szt. MDS Cardio 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/156 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 156 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Cystometr  

Ellipse-Chair 

fotel do badań 

urodynamicznych  

115715 

1 kpl. Andromeda 

MS GMBH 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/157 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 157 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Ssak próżniowy 

jezdny Medicop 

1 szt.  Medicop 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

232 

 

Załącznik Nr 2/158 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 158 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Ultrasonograf 

Esaote My Lab SIX 

1 szt.  Esaote 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/159 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 159 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Kardiomonitor   

Medical Spacelabs 

90367 

1 szt.  SpacelLabs 

Medical 

 

2      

2.  Monitor   

Ultraviev 1050 

1 szt.  SpacelLabs 

Medical 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/160 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 160 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Kardiomonitor 

PROPAQ LT 

1 szt.  Welch Allyn 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/161 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 161 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Parownik 

TEC7 

2 szt.  GE Datex-

Ohmeda 

      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/162 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 162 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Osmometr krioskop 

800cl 

1 szt.  Trident Med. 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/163 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 163 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Kapnograf 

12-65 

1 szt.  Novametrix 

 

2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Kapnograf 1 szt. Novametrix 

 

2      

3.  Pulsoksymetr + 

Kapnograf 

Capnogard 

1 kpl. Novametrix 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/164 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 164 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Aparat do 

elektrochirurgii 

SE-120 

1 szt.  EMED 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/165 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 165 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Myjnia – 

dezynfektor 

TopLine 20 

8 szt.  Meiko GmbH 2      

2.  Myjnia – 

dezynfektor 

TopLine 20 AT 

2 szt.  Meiko GmbH 2      

3.  Myjnia – 

dezynfektor 

TopLine 30 

1 szt.  Meiko GmbH 2      

4.  Myjnia – 

dezynfektor 

TopLine 30WC 

1 szt. Meiko GmbH 2      

II. Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

5.  Myjnia – 

dezynfektor 

1 szt.  Meiko GmbH 2      
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TopLine 20 

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/166 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 166 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Cieplarka 

CL-65 

1 szt.  Elkon 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/167 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 167 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Diatermia 

chirurgiczna 

BK-15 

1 szt. Ormed ZDM 

Łódź 

2      

2.  Diatermia 

chirurgiczna 

Leep 1000 

1 szt.  Cooper 

Surgical Inc 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/168 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 168 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Szyna 

rehabilitacyjna  

Artromot K1 

5 szt.  Ormed GmbH 

 

2      

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Szyna 

rehabilitacyjna  

Artromot K2 

2 szt.  Ormed GmbH 

 

2      

3.  Szyna Artromot z 

elektrostymulatorem 

K1 / Artrostim 

Focus 

2 szt.  DJO Global  2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

https://www.kalmed.com.pl/sklep/3_djo-global


 

244 

 

Załącznik Nr 2/169 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 169 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 

miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Cieplarka  

B6 

2 szt.  Kendro 

Laboratory 

Products 

2      

2.  Cieplarka B12 2 szt.  Kendrolab 2      

3.  Inkubator laboratoryjny 

HERACELL 

1 szt.  Kendrolab 2      

4.  Palnik laboratoryjny 

Fuego SCS 

1 szt.  Kendrolab 2      

5.  Wirówka laboratoryjna  

Biofugo Prima 

1 szt.  Kendro 

Laboratory 

Products 

2      

6.  Komora laminarna 

HS KS12 

1 szt.  Kendrolab 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/170 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 170 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu  

24 m-cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba wymaganych 

przeglądów w ciągu 24 

m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Diafanoskop 

Astodia Dia 100 

1 szt.  Stihler 

Electronic 

GmbH 

2      

2.  System do 

ogrzewania 

pacjenta ASTOPAD 

1 szt.  Stihler 

Electronic 

GmbH 

2      

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

3.  Podgrzewacz 

płynów infuzyjnych 

ASTOFLO AF111 

3 szt.  Stihler 

Electronic 

GmbH 

2      

4.  System ogrzewania 

pacjenta ASTOPAD 

1 szt.  Stihler 

Electronic 

GmbH 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/171 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 171 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Elektrokoagulator 

GT55 

1 szt. Famed 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/172 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 172 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Łóżko elektryczne 

Eleganza 2 

4 szt.  Linet Spol 2      

2.  Łóżko elektryczne 

bariatryczne 

Image 3B 

1 szt.  Linet Spol 2      

3.  Łóżko porodowe 

AVE 2 PPB 

1 szt.  Borcad 

Medical a.s.  

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/173 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 173 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Dermatoskop 

Dermlite DL4 

1 kpl.  3 Gen Inc 

USA 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/174 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 174 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  Elektrostymulator 

EV-906 

1 szt. Everyway 

Medical 

Instruments 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/175 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 175 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Videostroboskop 

EndoSTROB DH 

1 szt.  XION GmbH 

 

2      

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Aparat do 

śródoperacyjnego 

monitorowania 

nerwu twarzowego 

Neurosign 400 

1 szt.  Magstim 

Company 

Limited 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/176 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 176 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Otoskop  

RI-Mini 

1 szt.  Riester 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/177 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 177 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1. Nebulizator  

MCN-600 

1 szt. AERO JET 2      

II. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

2.  Nebulizator 

Maxineb Compact 

1 szt.  FLEXICARE 

 
2      

3.  Nebulizator 

GES 

1 szt.  ADMED 2      

4.  Nebulizator 

Turbo Flow 

1 szt.  Dr Frei 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/178 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 178 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1. Pulsoksymetr 

CM50D 

1 szt. Contec 

Medical 

Systems Co., 

LTD 

2      

II. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

2. 

 

Pulsoksymetr  

504 

1 szt.  Criticare 

Systems Inc 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/179 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 179 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Piła do cięcia gipsu 

HB8894 

1 szt.  Hebu Medical 2      

2.  Piła do ściągania 

opatrunków 

1 szt.  MST-

Instrumente 

GmbH 

2      

3.  Piła do gipsu 1 szt. Nieznany 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/180 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 180 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Ssak elektryczny 

jezdny Elite High 

ESS 200 

5 szt.  Oxylitre Ltd. 2      

2.  Ssak przenośno-

akumulatorowy S-

SCORT New-Duet 

2314 

1 szt.  Sscor 2      

3.  Ssak ścienny 

S713R Oxylitre 

3 szt.  Oxylitre Ltd. 2      

4.  Urządzenie 

płucząco-

dezynfekujące 

Panamatic ,,Optima 

3" 

1 szt.  DDC Dolphin 2      

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 
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5.  Ssak elektryczny   

Oxylitre 

2 szt.  Oxylitre  2      

6.  Ssak elektryczny 

jezdny Elite High 

ESS 200 

1 szt.  Oxylitre Ltd. 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/181 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 181 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Pompa 

objętościowa 

GP Plus 

3 szt.  Care Fusion 

 

1      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/182 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 182 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  Lampa Bioptron 

SB-48-289 

1 szt.  Nieznany  
 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

259 

 

 

Załącznik Nr 2/183 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 183 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Pompa 

objętościowa    

Alaris GW 

4 szt.  Cardinal 2      

2.  Pompa infuzyjna 

ASENA CC 

5 szt.  Alaris 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/184 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 184 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w ciągu 

24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Kardiomonitor 

Artema 4053 

    2 szt.  Medical 

Electrical 

2      

2.  Monitor 

parametrów 

życiowych 

Artema 4041 

    1 szt. Medical 

Electrical 

2      

3.  Kardiomonitor  

IPM12 

1 szt.  Bio-Medical 

Electronics 

Co., Ltd. 

2      

4.  Kardiomonitor 

iMEC8 

1 szt.  Mindray 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/185 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 185 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I. Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Mikser recepturowy 

Ungator 2100 

1 szt.  Eprus 2      

2.  Mikser recepturowy 

półautomatyczny 

1 szt.  Eprus 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/186 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 186 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Piła oscylacyjna 

EP-1 

3 szt.  ChM 2      

2.  Wiertarka 

chirurgiczna 

G-6100 

1 szt.  Nieznany  2      

3.  Wiertarka z kątnicą 

Microtron GD-631 

1 szt.  Nieznany  2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/187 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 187 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Aparat EKG 

EK 53 

2 szt. Helige 2      

II.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

2.  Aparat EKG 

M17 - 72A 

1 szt. Hewlett - 

Packard 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/188 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 188 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 

1.  

 

Detektor tętna 

płodu 

Baby Sound A/B 

1 szt.  Contec 

Medical 

Systems Co., 

LTD 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/189 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 189 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Spektrofotometr 

EPOLL 20 BIO 

1 szt.  Poll LTD 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/190 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 190 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Sterylizator parowy 

8 STE-MST-V  6-6-

12 VS2 

1 szt.  Belimed 

 

2      

2.  Sterylizator parowy 

4 STE-MST-V  6-6-

6 VS2 

1 szt.  Belimed 

 

2      

3.  Myjnia dezynfektor 

przelotowa 

2 szt.  Belimed 

 

2      

4.  Sterylizator 

plazmowy 

RENO S-30 

1 szt.  Renosem 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:     

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/191 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 191 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Sterylizator parowy 

ASVE/A 

1 szt. SMS 

Warszawa 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/192 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 192 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Miernik bilirubiny 

M&B MBJ20 

1 szt. Beijing M&B 

Electronic 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/193 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 193 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Konstytucji 3 Maja 42 

1.  Aparat RTG 

mobilny 

przyłóżkowy 

DX-D 100 

1 szt.  AGFA 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/194 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 194 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Insuflator 

AirSeal® iFS 

1 szt.  SurgiQuest, 

Inc. 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/195 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 195 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Moduł filtracyjny 

do oczyszczania 

powietrza 

C.A.350,C.Aplus 

1 szt. KARSTULAN 

METALLI OY 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/196 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 196 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Densytometr 

DEN-1 

1 szt. BIOSAN 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/197 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 197 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Czytnik pasków do 

moczu H-50 DIRUI 

1 szt. DIRUI 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/198 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 198 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. 

netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Mikroskop 

GENETIC 

PROBINO 

1 szt. DELTA 

OPTICAL 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/199 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 199 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Koagulator  

CHROM 7 

1 szt. BIO-KSEL 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/200 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 200 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Krasińskiego 4/4a 

1.  Kardiomonitor 

BM3PLUS 

1 szt. BIONET CO 

 

2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 2/201 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

Specyfikacja ilościowo-cenowa- Zadanie Nr 201 

i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa urządzenia Liczba 

urządzeń 

Producent 

 

Liczba 

wymaganych 

przeglądów  

w ciągu 24 m-

cy 

Cena jedn. 

netto 

za przegląd 

1 szt. 

urządzenia 

Stawka 

podatku 

VAT 

Wartość netto 

zamówienia 

za 24 miesiące  

(liczba urządzeń 

x liczba 

wymaganych 

przeglądów w 

ciągu 24 m-cy 

x cena jedn. netto) 

Wartość 

podatku 

VAT 

Wartość 

brutto 

zamówienia 

za 24 miesiące 

(wartość netto 

za 24 miesiące 

+ VAT) 

I.  Jednostka przy ul. Św. Józefa 53-59 

1.  Hemochron 1 szt. ITC (USA) 2      

 Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:    

 

 

 

Słownie wartość zamówienia ogółem brutto:……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………          ……………………………    

   data             podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

1. Oferowana cena - 100 % 

 

 
1. Przeliczenie w kryterium „ceny“  

 
         Najniższa cena zadania ogółem spośród nieodrzuconych ofert 

                 PKT  =    ------------------------------------------------------------------- x 100 x 100% 
Cena zadania ogółem oferty badanej, nieodrzuconej  
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Załącznik Nr 4 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 

……………………………………. 

(pieczątka firmowa Wykonawcy) 

 

 

WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH                             

USŁUG 

w okresie ostatnich 3 lat 
 

 
W załączeniu:  

- dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie ........... szt. 

 

 

 

 

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

  data              podpis Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Nazwa Zamawiającego Przedmiot usługi Okres realizacji 
Wartość brutto 

usługi 

 

1. 

 

 

 

 

   

 

2. 

 

 

 

 

   

 

3. 

 

 

 

 

 

   

 

 

4. 
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Załącznik Nr 5 
                                                                  do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

             
WZÓR UMOWY  

Umowa Nr ............. 

zawarta w dniu ........................... r. w ............................... pomiędzy: 

.................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa zamawiającego)  

reprezentowany przez: 

.............................................................. – ................................................ 

 (imię i nazwisko)      (stanowisko) 

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

wpisanym do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ....................................., 

reprezentowanym przez: 

........................................................... – ........................................................... 

 (imię i nazwisko)      (stanowisko) 

........................................................... – ......................................................... 

 (imię i nazwisko)      (stanowisko) 

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

PESEL (dotyczy osoby fizycznej)……………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych 

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający udziela Wykonawcy 

zamówienia publicznego na ….............................................................., zwanych w dalszej 

treści przedmiotem umowy. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

    - specyfikacja asortymentowo- ilościowo-cenowa – Załącznik Nr …. 
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§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od ……..-...-….. r. do …….-...-….. r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych będących przedmiotem 

umowy zgodnie ze złożoną ofertą z dnia…….. 

2. W zakres usług serwisowych wchodzą następujące czynności:  

− dostawy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów zgodnie  

z wymogami producenta, przewidzianymi w dokumentacji technicznej urządzenia  

(z wyłączeniem materiałów jednorazowego użytku, zużywalnych oraz akcesoriów 

takich jak kable, czujniki, etc. wymienianych zgodnie z instrukcją obsługi przez 

Zamawiającego),     

− sprawdzanie sprzętu medycznego od strony parametrów eksploatacyjnych zgodnych  

z dokumentacją techniczną,  

− wskazanie zakresu niezbędnych czynności w celu dopuszczenia sprzętu medycznego  

do użytku,  

− sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, 

− sprawdzanie i oczyszczanie systemu chłodzenia i odprowadzania ciepła (jeśli dotyczy 

określonego sprzętu),  

− sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego (pomiary elektryczne),   

− konserwacja ruchomych części mechanicznych (jeśli dotyczy określonego sprzętu),  

− ustawianie (regulacja i kalibracja) wymaganych przez producenta parametrów,  

− legalizacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),  

− walidacje (jeśli dotyczy określonego sprzętu),  

− dokonywanie wpisów do paszportu technicznego urządzenia. Wpis ma zawierać 

następujące informacje: datę wykonania czynności, informację o stanie technicznym 

urządzenia (urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszej eksploatacji, urządzenie 

niesprawne, urządzenie dopuszczone warunkowo do użytkowania ze wskazaniem, na 

jaki okres),  

− przesłanie do Zamawiającego karty pracy (raportu serwisowego) z opisem wykonanych 

czynności po dokonanym przeglądzie technicznym potwierdzającym wykonanie usługi 

z podpisem użytkownika sprzętu wraz z prawidłowo wystawioną fakturą za wykonaną 

usługę.   

3. Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i konserwacji oraz terminy ich  

wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta sprzętu i obowiązującymi 

Normami oraz z zachowaniem przepisów BHP  i P/poż. 

4. Usługi będące przedmiotem umowy Wykonawca wykonywał będzie przy użyciu własnej 

aparatury kontrolno-pomiarowej i narzędzi gwarantujących wykonanie usługi serwisowej  

w siedzibie Zamawiającego.   

W przypadku konieczności wykonania przeglądu technicznego w siedzibie Wykonawcy, 

Wykonawca zapewni na własny koszt transport tego sprzętu w obie strony, co nie zwalnia 

Wykonawcy od pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego za: utratę, zaginięcie lub  

uszkodzenie przekazanego sprzętu przez Zamawiającego. 

5. Powierzenie wykonania czynności innemu podmiotowi lub osobie trzeciej nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za skutki jej działania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lokalizacji sprzętu medycznego  

w związku ze zmianą miejsca użytkowania sprzętu medycznego w innej jednostce 

Zamawiającego znajdującej się na terenie Torunia. 

7. Wykonawca będzie wykonywał usługę na pisemne zlecenie Zamawiającego nie później 

niż 14 dni od otrzymania zlecenia lub ustalonym terminem przez Wykonawcę  

z Zamawiającym.  
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8. W przypadku zaprzestania korzystania z niektórej aparatury i sprzętu medycznego 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji umowy w zakresie 

wycofanych urządzeń. Z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia 

względem Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Z tytułu nienależytego świadczenia usług Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy oraz odstąpić od umowy  

w terminie 30 dni licząc od dnia nienależycie wykonanych usług, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego Wykonawcy w tym celu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni 

roboczych. 

2. Wykonawca ma prawo naliczać Zamawiającemu odsetki ustawowe za nieterminowe 

regulowanie należności od wartości niezapłaconej faktury. 

 

§ 5 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę: .................netto + ...% VAT =  ..................... brutto 

Słownie brutto: ................................................................................... 

1.1. Cena jednostkowa podana w specyfikacji ilościowo – cenowej zawiera koszty robocizny, 

materiałów niezbędnych do wykonania przeglądów i konserwacji, koszty dojazdu, 

delegacji i noclegów pracowników Wykonawcy. 

2. Należność za usługę płatna będzie w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. Liczba urządzeń 

objętych przeglądem x cena jednostkowa za przegląd danego urządzenia stanowić będzie 

każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy. 

3. Należność za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający przekazywał będzie  

na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. 

4. Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług – zmiana ta nie będzie wymagała podpisania 

Aneksu, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że zmiany te będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

5. Zmiana wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 następuje na wniosek jednej ze Stron 

umowy. 

Do wniosku Strona powinna dołączyć uzasadnienie zmiany i jej zakresu. Druga Strona 

może żądać przedstawienia dokumentów uzasadniających wnioskowaną zmianę i jej 

zakres. 

6. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 następuje 

proporcjonalnie do wykazanej zmiany kosztów wykonania zamówienia zaistniałej wskutek 

w/w okoliczności. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie możliwa każdorazowo od 

dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany określone w § 5 ust. 4 pkt a, b, c 

i d. 
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7. W związku z ustawą RODO Zamawiający podpisze odrębną umowę na przetwarzanie 

danych osobowych z Wykonawcą za wyjątkiem gdy Wykonawca ma już podpisaną 

umowę z Zamawiającym – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do SIWZ.  

8. Wykonawca nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody 

Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

9. Wszelkie umowy nazwane, uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 

przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak  

i niewymagalnych, istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte 

przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego – są nieważne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o wpływie okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ 

wystąpił lub może wystąpić, dołączając do informacji oświadczenia lub dokumenty, które 

mogą dotyczyć w szczególności: 

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w związku  

z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia 

określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady 

Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz 568). 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności  

w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności 

związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 

12. Zamawiający przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko odnośnie do wpływu 

okoliczności, o których mowa w ust. 10, na należyte wykonanie umowy.  

13. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19,  

o których mowa w ust. 10, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy,  

o której mowa w ust. 10, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy,  

o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 

wykonywania umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

 

  § 6 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
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okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi                     

co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy -

Pzp;                                        

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy –Pzp. 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 7 

W razie powstałego sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia ewentualnej kwestii sporu.  

§ 8 

W przypadku niezałatwienia powstałego sporu na drodze polubownej w terminie 14 dni  

od rozpoczęcia negocjacji, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu właściwego sądu dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 9 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami zawartej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

§ 10 

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych KC odszkodowania przewyższającego 

wysokość ustalonych kar umownych. 

§ 11 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku     do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi następująca okoliczność: 

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają 

ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy,  

i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 

§ 12 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie 

pisemnej. 

§ 13 

Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu lub 

numeru telefonu. W razie niezrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczane pod adres 

wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egzemplarze  

dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA:                                                                                           ZAMAWIAJĄCY: 
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Załącznik Nr 6 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

  

  

 OŚWIADCZENIE* 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 
(*Niniejsze oświadczenie Wykonawca musi przekazać Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia                     

na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 

 

 

W związku z przystąpieniem naszej firmy: 

 

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

 

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

 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

świadczenie usług serwisowych                                                                                                                      

                  w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury 

medycznej  

 

                    oświadczamy zgodnie z art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Pzp, że:  

 

1. nie należymy* do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp                        

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

  (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076). 

 

2. należymy* do grupy kapitałowej i przedstawiamy dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                  

i konsumentów (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1076). 

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(wymienić załączone dowody) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

     

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

     data                    podpis Wykonawcy 
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Załącznik Nr 7 

do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

  

  

 OŚWIADCZENIE 

 

W związku z przystąpieniem naszej firmy (nazwa wykonawcy lub podmiotu trzeciego): 

 

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

 

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

 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 

   świadczenie usług serwisowych                                                                                                                      

                  w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury 

medycznej  
 

oświadczamy, że w stosunku do niego:  

 

1)* a) nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej                             

o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne                              

lub zdrowotne; 

       b) wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu                          

z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,                            

a Wykonawca przedkłada wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty potwierdzające 

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami                              

lub zawarte wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

 

* UWAGA! – skreślić niewłaściwe (a lub b) 

 

2) nie orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne. 

 

 

 

 

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

     data                   podpis osoby upoważmionej do reprezentacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

287 

 

 

Załącznik Nr 8 
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

.......................................... 
pieczątka firmowa Wykonawcy 

 
     Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                        

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,                                                                                       
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,                                           

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,                                                                   
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności                                                                                         

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 
  Warunki wymagane – patrz określenie w rozdziale III pkt. 2 ppkt 3 lit. b SIWZ. 

 

Lp. 
Imię                             

i nazwisko 

   Informacje nt. 
kwalifikacji zawodowych, 

 uprawnień, doświadczenia 
  i wykształcenia. 

Podać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia (posiadane 
szkolenia i certyfikaty - jakiego dokładnie sprzętu 

dotyczy, kiedy i przez kogo jest wydane), 
okres i zakres doświadczenia                                                  

(liczba miesięcy lub lat doświadczenia oraz jaki sprzęt 
medyczny obejmuje)  

 
Zakres 

wykonywanych 
czynności 

(nazwa usług 
przewidzianych                            

do wykonywania) 

Informacja                         
o podstawie 

dysponowania           
tymi osobami 

(pracownik Wykonawcy              
czy udostępnienie zasobu 

przez inny podmiot) 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

.............................                     ................................. 
    data                podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 9 
do SIWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-78/20 

 
 

Załącznik nr 14 
do Polityki Ochrony Danych Osobowych KP-7.5-11(IOD) 

w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu 

 

1. UMOWA NR ……………………………… 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta w dniu ……………………….. 

pomiędzy: 

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu  

ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń, 

wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000004086 NIP 9561949580, REGON 000316068 

reprezentowanym przez: 

Dyrektor Szpitala - Sylwię Sobczak 

zwanym w dalszej treści umowy Administratorem danych lub Stroną 

a: 

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

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej treści umowy Podmiotem przetwarzającym lub Stroną 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym 

w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
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3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia. 

§ 2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy dane: 

imię, nazwisko, nr pesel, wyniki badań pacjenta. 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy na: 

Świadczenie usług serwisowych  

§ 3 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, 

zobowiązuje się w zależności od decyzji Administratora do usunięcia powierzonych danych 

osobowych, w tym również wszelkich ich istniejących kopii, chyba że obowiązek ich dalszego 

przetwarzania wynika z odrębnych przepisów prawa. 

6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do współpracy z Administratorem danych w zakresie 

wywiązywania się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je Administratorowi w ciągu 24 godzin. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie. 
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§ 4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych jest uprawniony do kontrolowania sposobu realizacji niniejszej Umowy 
przez Podmiot przetwarzający oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych 
osobowych. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 może być przeprowadzona przez Administratora danych 
w terminie uzgodnionym z Przetwarzającym. 

3. W celu wykonania kontroli Administrator danych ma prawo: 
a. wstępu do pomieszczeń, w których Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane 

osobowe, żądania złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień w celu ustalenia stanu 
faktycznego, 

b. przeprowadzenia oględzin dokumentów a także urządzeń, nośników oraz systemów 
informatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych. 

4. Administrator Danych nie będzie uprawniony do wglądu w dane i informacje niezwiązane  
z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

5. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz doręcza się 
kontrolowanemu. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora danych uchybień w zakresie wykonywania 
niniejszej Umowy, Administratorowi danych przysługuje prawo do: 

a. żądania usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie wskazanym przez Administratora 
danych, nie dłuższym niż 7 dni, 

b. żądania natychmiastowego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, 
c. rozwiązania umowy o świadczenie usługi związanej z powierzeniem przetwarzania danych 

osobowych, w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia. 
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie wskazanym przez Administratora. 
 

§ 5 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych 

w niniejszej Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Administratorowi 
danych w wyniku naruszenia postanowień niniejszej Umowy z winy Podmiotu przetwarzającego, 
w tym nieuprawnionego, zawinionego udostępnienia, zmiany, utraty, uszkodzenia, zniszczenia 
powierzonych danych lub ich przetwarzania przez osobę nieupoważnioną. W szczególności 
zobowiązuje się do pokrycia poniesionych przez Administratora danych kosztów procesu 
i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 
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§ 6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych. 

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający 

prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający 

informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie 

zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie. 

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcach obowiązków ochrony danych. 

§ 7 

Czas obowiązywania umowy 

Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych wygasa z dniem wykonania, rozwiązania za 
wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, o której mowa w § 2 ust. 2. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie, 

b. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, 

c. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 
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§ 9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych 

i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej 

zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, 
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

3. W przypadku sporów wynikających z realizacji Umowy Strony poddają jej rozstrzygnięciu przez 
sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora danych. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 

ADMINISTRATOR  DANYCH:                                                                            PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: 

 

 
 

 

 


