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WSZYSCY 

 
 

dot.: zmiany treści siwz  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych 
przeglądów technicznych i konserwacji  sprzętu oraz aparatury medycznej znajdujących się 
w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem 
 
 

 
Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, w wyniku odpowiedzi na 
pytania z dnia 23.12.2019 r. Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (siwz) w sposób następujący: 
1) z pakietu nr 20 wydziela- do odrębnego pakietu nr 20 a- pozycje: od 43 do 83; 
2)  z pakietu nr 24 wydziela- do odrębnego pakietu nr 24 a- pozycje: 1,7-11,13-18;  
 
W załączeniu opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 1 do siwz, uwzględniający 
powyższe zmiany oraz formularz oferty zał. nr 2 do siwz.  

 
3) Pkt 4 siwz otrzymuje brzmienie:  
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ilość części: 26 
 
Zgodnie z art. 12 a ust. 2 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 
07.01.2020 r. godz. 09:30. Termin otwarcia 07.01.2020 r. godz. 09:45. (w pkt 16 i 17 
siwz). 

 
Pozostałe warunki siwz pozostają bez zmian. 

 
 

Dyrektor 
 

Dr hab. med. Marcin Zieliński 



 

PAKIET NR 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Nazwa urządzenia 
Nr seryjny/ rok 

produkcji Producent 

Przewidy-
wany 

termin 
przeglądu 

Ilość 
przewidywa

nych 
przeglądów 

w czasie 
trwania 
umowy 

koszt przeglądu 
jednego 

urządzenia 
netto  

 
 

dodatkowe 
koszty 

związane z 
konserwacj
ą okresową 

1-go 
urządzenia 

netto* 
jeżeli 

dotyczy 

Wartość 
netto 

6*(7+8) 

Stawka VAT 
% 

 
Kwota  

zł 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Monitor funkcji zyciowych 
DELTA 

5397924557/200
7 DRAGER czerwiec 2 

     

2.  Elektryczne urządzenie do 
ssania EVAC 40  25677702/2005 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

3.  Elektryczne urządzenie do 
ssania EVAC 40  25677708/2005 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

4.  Monitor pac.Inf.DELTA z 
kapnom.i syst.pom.ciśn. 

5396240165/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

5.  Monitor pacj. Infinity 
DELTA wersja podst. 

5396427757/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

6.  Monitor pacj. Infinity 
DELTA wersja podst. 

5396294757/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

7.  Monitor pacj. Infinity 
DELTA wersja podst. 

5396475161/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

8.  Monitor pacj. Infinity 
DELTA wersja podst. 

5396449555/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

9.  Podstawa pod pompy inf 
BASE INTENSIVE PL 

081293/1935775
8/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

10.  Podstawa pod pompy inf 
BASE INTENSIVE PL 

081293/1935776
0/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

11.  Pompa infuzyjna objęt. 
MVP+PT 

083193/1938977
7/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

12.  Pompa infuzyjna objęt. 
MVP+PT 

083193/1938977
1/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

13.  Pompa infuzyjna objęt. 
MVP+PT 

083193/1938977
2/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

14.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
9/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

15.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
1/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

16.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
6/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     



 
 

 
 

17.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
5/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

18.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
8/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

19.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938142
0/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

20.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
4/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

21.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
6/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

22.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
0/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

23.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938142
3/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

24.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
7/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

25.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
5/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

26.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
1/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

27.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938140
9/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

28.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938142
2/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

29.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938139
9/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

30.  Pompa infuzyjna 
strzyk.ORCHESTRA DPS 

082393/1938141
7/2005 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

31.  Mon.pac.Inf.Delta z 
kapn.i syst.pom.ciś. I 
modem.hem. 

MS14287E539D/2
005 DRAGER 

czerwiec 

2 

     

32.  Monitor pacj. Infinity 
DELTA wersja podst. 

5396449849/200
5 DRAGER 

czerwiec 
2 

     

33.  

kardiomonitor VISTA 
5515479867/200

9 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

34.  

kardiomonitor VISTA 
5516462279/200

9 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 
umowy 2 

     

35.  

kardiomonitor VISTA 
5515473276/200

9 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 
umowy 2 

     

36.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273547/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

37.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273548/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     



 
 

 
 

38.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273549/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

39.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273550/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

40.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273551/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

41.  podstawa do pomp 
ORCHESTRA Base A 21273552/2011 

FRASENIUS 
VIAL /Drager/ 

czerwiec 
2 

     

42.  
kardiomonitor INFINITY 
VISTA 

5516106374/201
1 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

43.  
Kardiomonitor 

5515236078/200
9 DRAGER 06-2020 2 

     

44.  
kardiomonitor INFINITY 
VISTA 

5516104379/201
1 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

45.  
kardiomonitor INFINITY 
VISTA 

5516100784/201
1 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

46.  
kardiomonitor INFINITY 
VISTA 

5516107679/201
1 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

47.  
kardiomonitor INFINITY 
VISTA 

5516100383/201
1 DRAGER 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

48.  
pompa infuzyjna 
strzykawkowa Duet 20/50 15569/2011 KWAPISZ 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 1 

     

49.  
monitor funkcji życiowych 
iM80 

M 
15202470001/20

15 

Edan 
Instruments 

Inc. styczeń 2 

     

50.  
monitor funkcji życiowych 
iM81 

M 
15202470002/20

15 

Edan 
Instruments 

Inc. 

styczeń 

2 

     

51.  
monitor funkcji życiowych 
iM82 

M 
15202470003/20

15 

Edan 
Instruments 

Inc. 

styczeń 

2 

     

52.  
monitor funkcji życiowych 
iM83 

M 
15202470004/20

15 

Edan 
Instruments 

Inc. 

styczeń 

2 

     

53.  pompa objetościowa 
Infusomat Space 421545/2016 BBRAUN AG 

styczeń 
2 

     

54.  pompa objetościowa 
Infusomat Space 421501/2016 BBRAUN AG 

styczeń 
2 

     

                                                                                                                               RAZEM    



 
 

 
 

 
*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów 
konserwacyjnych itp. w szczególności w pompach infuzyjnych, pompach strzykawkowych, kardiomonitoracch Vista, monitorach funkcji 
życiowych należy uwzględnić wymianę akumulatorów 1x na 2 lata oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części 
i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego 

Powyższe ceny obejmują: 

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto 

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł  

 

 

                  …………………………….. 

                     (podpis wykonawcy) 



 
 

 
 

PAKIET NR 20 a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Nazwa urządzenia 
Nr seryjny/ rok 

produkcji Producent 

Przewidy-
wany 

termin 
przeglądu 

Ilość 
przewidywa

nych 
przeglądów 

w czasie 
trwania 
umowy 

koszt przeglądu 
jednego 

urządzenia 
netto  

 
 

dodatkowe 
koszty 

związane z 
konserwacj
ą okresową 

1-go 
urządzenia 

netto* 
jeżeli 

dotyczy 

Wartość 
netto 

6*(7+8) 

Stawka VAT 
% 

 
Kwota  

zł 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  pompa infuzyjna 
strzykawkowa PERFUSOR 
SPACE TYP 8713030 155122/2012 B BRAUN sierpień 1 

     

2.  pompa infuzyjna 
strzykawkowa PERFUSOR 
SPACE TYP 8713030 155138/2012 B BRAUN sierpień 1 

     

3.  System do kontroli 
insulinoterapii (pompy 
infuzyjne objętosciowe 2 
szt, pompa infuzyjna 
strzykawkowa 1 szt, 
stacja dokująca 1 szt., 
pokrywa, ekran 
dotykowy, baterie 
zasilające 2 szt, moduł 
kontrolowania)  

198735/2012 
198650/2012  
177609/2012  
11539/2012  
34015/2012 
411/2012   

207348/2012 
207232/2012 

367/2012  BBRAUN sierpień 1 

     

4.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256422/2014 BBRAUN listopad 1 

     

5.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256428/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

6.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256435/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

7.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256440/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

8.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256442/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

9.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256444/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

10.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256446/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

11.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256452/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     



 
 

 
 

12.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256471/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

13.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256479/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

14.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256481/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

15.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256482/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

16.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256484/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

17.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256486/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

18.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256489/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

19.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256490/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

20.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256497/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

21.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256501/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

22.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256521/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

23.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256524/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

24.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256534/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

25.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256540/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

26.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256550/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

27.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256555/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

28.  Pompa strzykawkowa 
Perfusor Space 256485/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

29.  Pompa objętościowa 
Infusomat Space 293651/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

30.  Pompa objętościowa 
Infusomat Space 293672/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

31.  Pompa objętościowa 
Infusomat Space 293687/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

32.  Pompa objętościowa 
Infusomat Space 293719/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

33.  Pompa objętościowa 
Infusomat Space 293720/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

34.  stacja dokująca typ 
8713140 66979/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     



 
 

 
 

35.  stacja dokująca typ 
8713140+pokrywa cover 
comfort typ 8713145 

66975/2014 
45907/2014 BBRAUN 

listopad 

1 

     

36.  stacja dokująca typ 
8713140 66962/2014 BBRAUN 

listopad 
1 

     

37.  stacja dokująca 
com+pokrywa cover 
comfort typ 
8713142+8713145 

20992/2014 
45902/2014 BBRAUN 

listopad 

1 

     

38.  stacja dokująca 
com+pokrywa cover 
comfort typ 
8713142+8713145 

21000/2014 
45906/2014 BBRAUN 

listopad 

1 

     

39.  stacja dokująca 
com+pokrywa cover 
comfort typ 
8713142+8713145 

20998/2014 
45919/2014 BBRAUN 

listopad 

1 

     

40.  stacja dokująca 
com+pokrywa cover 
comfort typ 
8713142+8713145 

20997/2014 
45922/2014 BBRAUN 

listopad 

1 

     

41.  
pompa infuzyjna  
strzykawkowa  140521/2009 Braun 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 1 

     

                                                                                                                               RAZEM    

 
*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów 
konserwacyjnych itp. w szczególności w pompach infuzyjnych, pompach strzykawkowych, kardiomonitoracch Vista, monitorach funkcji 
życiowych należy uwzględnić wymianę akumulatorów 1x na 2 lata oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części 
i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego 

Powyższe ceny obejmują: 

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto 

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł  

 

 

                  …………………………….. 

                     (podpis wykonawcy) 

 

 



 
 

 
 

PAKIET NR 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Nazwa urządzenia 
Nr seryjny/ rok 

produkcji Producent 

Przewidy-
wany 

termin 
przeglądu 

Ilość 
przewidywa

nych 
przeglądów 

w czasie 
trwania 
umowy 

koszt przeglądu 
jednego 

urządzenia 
netto  

 
 

dodatkowe 
koszty 

związane z 
konserwacj
ą okresową 

1-go 
urządzenia 

netto* 
jeżeli 

dotyczy 

Wartość 
netto 

6*(7+8) 

Stawka VAT 
% 

 
Kwota  

zł 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. łóżko do intensywnej terapii 
Avantguard 1600 Ability z wagą 

HRP001494432/2
010 

Hill-Rom 
S.A.S. styczeń 2 

     

2. łóżko do intensywnej terapii 
Avantguard 1600 Ability z wagą 

HRP001494429/2
010 

Hill-Rom 
S.A.S. 

styczeń 
2 

     

3. łóżko do intensywnej terapii 
Avantguard 1600 Ability 

HRP001496298/2
010 

Hill-Rom 
S.A.S. 

styczeń 
2 

     

4. łóżko do intensywnej terapii 
Avantguard 1600 Ability 

HRP001496297/2
010 

Hill-Rom 
S.A.S. 

styczeń 
2 

     

5. łóżko do intensywnej terapii 
Avantguard 1600 Ability 

HRP001496296/2
010 

Hill-Rom 
S.A.S. 

styczeń 
2 

     

6. 
Łózko szpitalne elektryczne 405 

L327 HE 
5993/2010 

Hill-Rom 
S.A.S. luty 2 

     

                                                                                                                               RAZEM    

 

 
*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów 
konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
przeglądu technicznego 
 

Powyższe ceny obejmują: 

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto 

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł  

 

 

                  …………………………….. 

                     (podpis wykonawcy)



 

PAKIET NR 24 a 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. 

Nazwa urządzenia 
Nr seryjny/ rok 

produkcji Producent 

Przewidy-
wany 

termin 
przeglądu 

Ilość 
przewidywa

nych 
przeglądów 

w czasie 
trwania 
umowy 

koszt przeglądu 
jednego 

urządzenia 
netto  

 
 

dodatkowe 
koszty 

związane z 
konserwacj
ą okresową 

1-go 
urządzenia 

netto* 
jeżeli 

dotyczy 

Wartość 
netto 

6*(7+8) 

Stawka VAT 
% 

 
Kwota  

zł 

Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140040637/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

2. łóżko do intensywnej terapii 
sterowane elektrycznie Eleganza 
smart  

2013008884/201
3 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

3. łóżko do intensywnej terapii 
sterowane elektrycznie Eleganza 
smart  

2013008885/201
3 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

4. łóżko do intensywnej terapii 
sterowane elektrycznie Eleganza 
smart  

2013008886/201
3 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

5. łóżko do intensywnej terapii 
sterowane elektrycznie Eleganza 
smart  

2013008887/201
3 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

6. łóżko do intensywnej terapii 
sterowane elektrycznie Eleganza 
smart  

2013008888/201
3 

Linet spol 
s.r.o. 

Niezwłocznie 
po zawarciu 

umowy 2 

     

7. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140040636/20
14 

Linet spol 
s.r.o. kwiecień 2 

     

8. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140040642/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

kwiecień 

2 

     

9. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140040643/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

kwiecień 

2 

     

10. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 

20140040644/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

kwiecień 
2 

     



 
 

 
 

przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

11. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140080709/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

kwiecień 

2 

     

12. łóżko pooperacyjne Eleganza 
Smart z materacem 
przeciwodleżynowym pasywnym 
Prema 

20140080710/20
14 

Linet spol 
s.r.o. 

kwiecień 

2 

     

                                                                                                                               RAZEM    

 

 
*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów 
konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
przeglądu technicznego 
 

Powyższe ceny obejmują: 

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto 

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł  

 

 

                  …………………………….. 

                     (podpis wykonawcy) 

 



 

Zał. nr 2 
                                             

FORMULARZ      OFERTY 
_______________________________________________________ 

ZAMAWIAJĄCY: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  
ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
NIP: 736-14-54-134 

 
WYKONAWCA*: 

Nazwa Wykonawcy  
 
NIP/ REGON 
 

 

Adres Wykonawcy  
 
 

 

nr tel  

faks   

Email  

 
* dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w 

zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem 
Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 
zamówienie.  

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie 

okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury 
medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc 
„Odrodzenie” w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Pakiet nr 1* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 2* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 3* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 



 
 

 
 

VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 4* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 5* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 6* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 7* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 8* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 9* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 10* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  



 
 

 
 

 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 11* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 12* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 13* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 14* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 15* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 16* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 17* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 



 
 

 
 

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 18* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 19* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 20* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 20a* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 21* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 22* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 23* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  



 
 

 
 

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 24* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Pakiet nr 24a* 
Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł  
 
VAT….….% ……………….. zł  
 
Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł  
(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)  
 
Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do 
specyfikacji. 
 
Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  
o podatku od towarów i usług.  

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w 
przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać 
Zamawiający) 

 

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 
usług, wskazuję:  

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać 
właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach 
obowiązku podatkowego Zamawiającego) 

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ……………………………… 

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę 
ofertową) 
 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) świadczyć w terminie 
24 miesiące od daty podpisania umowy 
 
Oświadczam/y, iż usługę przeglądu danego aparatu/urządzenia medycznego 
wykonam/y w terminie ………………………. (max. 14 dni roboczych) od dnia 
zgłoszenia. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury 
zatwierdzonej przez zamawiającego. 

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni 
licząc od daty upływu terminu składania ofert. 
 
Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania 
oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się 
z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 



 
 

 
 

wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  
i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami. 
 
Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): 

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

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

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)* 

 następujący zakres rzeczowy*:  

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

………………………………………………………………..………………………………………………. 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona 
podwykonawcy:……………………………………………………. 
 
Wykonawca jest1 (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*) 

− Mikroprzedsiębiorstwem*) 
− Małym przedsiębiorstwem*) 
− Średnim przedsiębiorstwem*) 

 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do 
niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do 
zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem. 
 
Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od 
nr ................. do nr ............................. 
 
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu2 * 
 
Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, 
w szczególności innym uczestnikom postępowania. 
 
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie 

(wyrażone cyfrą) 
Od do 

 
 

   

     
 

1 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami  
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  



 
 

 
 

 
Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych 
w celu zachowania poufności informacji: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
3.  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 
 
Imię i nazwisko  

 
Adres  

 
Nr telefonu  

 
Nr faksu  

 
Adres e-mail  

 
 
Data: ..................................                            ....................................................... 

                                                                           ( podpis Wykonawcy)  
*niepotrzebne skreślić 


