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Zaproszenie do składania ofert  
na dostawę kolumny endoskopowej do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc 

„Odrodzenie” w Zakopanem. 
 

1. Zamawiający:  
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ul. Gładkie 1, 34-500 
Zakopane.  

 
2) Przedmiot zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie  fabrycznie nowej 
(rok produkcji 2020)  kolumny endoskopowej, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego 
Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem,  składającej się z zawieszonych na osobnych 
zawiesiach sufitowych: 
a) pionowej głowicy zasilającej, zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym z 
kompletem półek, wyposażeniem dodatkowym stanowiącym m.in.: wysuwane półki na 
klawiaturę o wymiarach 39 cm x 25 cm, wysięgnikiem z obrotowym uchwytem na co 
najmniej dwa endoskopy i uchwytem na wtyczki endoskopowe oraz uchwytem 
umożliwiającym montaż wysięgnika do napędu sondy radialnej;  
b) wysięgnika obrotowego dwuramiennego  z  uchwytem na dwa monitory LCD 26 cali.  
Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu 
medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  w zał. nr 1 do 
niniejszego zaproszenia. 
2. W miejscu montażu kolumny strop przystosowany do obciążeń: -ciężar: 4800N, - 
moment: 6500Nm. W miejscu montażu kolumny pod sufitem doprowadzone media: 
elektryczne, niskoprądowe, gazy medyczne (tlen O², próżnia VAC, sprężone powietrze 
Air). Dostępność komunikacyjna poprzez windę szpitalną z terenu zewnętrznego 
(możliwość dojazdu samochodem ciężarowym) poprzez korytarz do docelowej sali 
montażu kolumny. Wszystkie przejścia i drzwi szerokości powyżej 1,00m oraz wysokości 
minimalnej 2,00m.  
3. Do przedmiotu zamówienia powinna być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w 
języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia. 
 
4. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.175) 
w szczególności ma być oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była 
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE ma być 
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 
 
5. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia –   24 miesiące  
od daty zakupu (data protokołu zdawczo - odbiorczego).  Zamawiający wymaga, by 
Wykonawca w okresie gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy  techniczne 
sprzętu medycznego z częstotliwością zalecaną przez producenta. 
 
6. Oferta powinna zawierać informacje na temat możliwości serwisowania 
sprzętu, w tym wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności serwisowych 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych.  



W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada 
zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi  taka potrzeba- za 
transport sprzętu do punktu naprawy. Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 5 
dni roboczych.  
 
3) Termin wykonania zamówienia:  
do 12 tygodni od daty podpisania umowy. 
 
4) Wykaz wymaganych dokumentów: 
- aktualny odpis z właściwego  rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, wystawionego nie wcześniej 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 
- oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw), jeżeli oferta będzie podpisana przez 
pełnomocnika; 
- wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia (wykonawca 
może złożyć ofertę na własnym formularzu, lecz jej treść musi być zgodna z treścią  
formularza załączonego do zaproszenia)  
- szczegółowy opis techniczny sprzętu (sporządzony wg zał. nr 1 do siwz) 

potwierdzający parametry techniczne opisane w zał. nr 1 do  zaproszenia. 
- folder, katalog, prospekt z listą parametrów technicznych producenta oferowanego 

urządzenia itp., których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na 
żądanie zamawiającego. 

 
Dokumenty przedstawione w formie kopii (kserokopii) mają być  poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
Wszystkie w/w dokumenty, mają być złożone w terminie określonym w pkt.9 niniejszego 
zaproszenia. 
 
Brak jakiegokolwiek dokumentu spowoduje odrzucenie oferty. 
 
6) Opis sposobu obliczania ceny oferty. 
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich dla całości zamówienia, gdzie należy 

uwzględnić wszelkie koszty dostawy, w tym: cena nabycia urządzenia, koszt 
dostarczenia, montażu, uruchomienia, przeszkolenia pracowników, cła, podatki oraz 
rabaty, opusty itp., których wykonawca zamierza udzielić.  

2. Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, wskazać wysokość i kwotę 
należnego podatku od towarów i usług VAT, oraz wartość brutto.  

3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
7) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: 
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych 

w postępowaniu, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych poniżej. 
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
2.1 Cena brutto za całość dostawy– 90%. 

 
           
            Cn 
C=  ------------- x  100 x 90%  
          Cb 

 

gdzie: 

C - wartość punktowa kryterium „cena” 

Cn – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert; 



Cb – cena badanej oferty. 

2.2 termin realizacji zamówienia:  5% 
Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 12 tygodni  od daty zawarcia umowy. 
Za skrócenie terminu realizacji oferta otrzyma dodatkowe punkty tj. :  
do 12 tygodni - 0 pkt 
do 10 tygodni – 5 pkt. 
 

Kryterium termin dostawy będzie obliczone wg wzoru: 

               Tb 

T = -------------------- x 100 x 5% 

             Tm 

gdzie: 

T- wartość punktowa w kryterium termin dostawy 

Tb – przyznane punkty wg oferowanego terminu badanej oferty ; 

Tm– maksymalna ilość punktów: 5 pkt  

2.3. okres gwarancji- 5 % 

Okres gwarancji wynosi min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo - 
odbiorczego). Za wydłużenie okresu gwarancji oferta otrzyma dodatkowe punkty tj. :  
24 m-ce - 0 pkt 
36 m-cy - 5 pkt 

Kryterium okres gwarancji będzie obliczone wg wzoru: 

 

               Gb 

G = -------------------- x 100 x 5% 

             Gm 

gdzie: 

Gb – przyznane punkty wg oferowanego okresu gwarancji badanej oferty ; 

Gm– maksymalna ilość punktów: 5 pkt  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów 
w skali  100 punktowej,  obliczonych wg następującego wzoru: 

 
X= C+T+G 

gdzie: 

X - ilość punktów badanej oferty; 
C - ilość punktów badanej oferty w kryterium cena ; 
T - ilość punktów badanej oferty w kryterium termin dostawy; 
G - ilość punktów badanej oferty w kryterium okres gwarancji; 
 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

8) Wyjaśnienia dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.  
1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do 

składania ofert. 
2. Prośbę o wyjaśnienia należy przesyłać do dnia 07.02.2020r. do godz.12:00, na 

adres: 
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej  



ul. Gładkie 1 
34-500 Zakopane 
nr faksu : 18/20 146 32 

e-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl 

znak sprawy: A.ZP-24-3/20 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: 
Prof. dr. hab. n.med. Artur Szlubowski - tel. 18/20 150 45 wew. 154 fax.: 18 20 14632  
w zakresie formalno-prawnym: 
mgr  Barbara Kreft - Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji- tel./fax: 18/20 
150 45 wew. 188  
 
9)Termin i miejsce  składania ofert: 
Oferty należy złożyć w Sekretariacie Szpitala, ul. Gładkie 1, Zakopane, pok. nr 03 
(niski parter budynku)  lub w postaci elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: b.kreft@szpitalodrodzenie.pl w terminie 
do dnia 12.02.2020 r. do godz. 11.00  

Dopuszcza się składanie skanu ofert drogą elektroniczną (tj. nie opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), potwierdzonych niezwłocznie pisemnie. 
W takim przypadku należy przesłać niezwłocznie oryginał oferty na ww. adres 
Zamawiającego. 
  
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 
 
9) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dotyczy wykonawcy 
będącego osobą fizyczną 
 
Na podstawie artykułu 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego I Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych tj. RODO), informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc 

„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem z siedzibą: 24 – 500 Zakopane, ul. Gładkie 
1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007565, wpisany przez 
Wojewodę Małopolskiego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod 
numerem 000000006064, posiadający numer NIP 736-14-54-134, REGON 000295171, 
tel. 18 20 016 26, fax.18 20 146 32, e-mail: administracja@szpitalodrodzenie.pl, 
www.szpitalodrodzenie.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: iod@szpitalodrodzenie.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy 

oraz realizacji umowy. 
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom 

upoważnionych zgodnie z obowiązującym prawem. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie kategorią archiwalną 

dokumentacji postępowania. 
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolny, ale konieczny 

dla wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. 

poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych. 
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo 

do: 
 żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprawdzenia, sprostowania, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego 



9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia 
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO wpływa na zmianę treści złożonej 
oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający 
odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone. 

10. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od 
osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane 
dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 RODO.  

11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe 
zautomatyzowanych decyzji, w tym nie będzie dokonywać profilowania, o którym mowa 
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

12. Administrator Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki 
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich 
przypadkowym, czy umyślnym, zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

 

Zamawiający informuje, iż do przedmiotowe zapytanie nie jest postępowaniem 
o udzielenie zamówienia publicznego  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz.1843). 
 
 
 

Zastępca Dyrektora 

ds. Pielęgniarstwa i Administracji  

mgr Helena Brzozowska 
       (podpis i pieczęć Kierownik Zamawiającego)  

 
 
Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia   
2. Formularz ofertowy 
3. Wzór umowy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia:  
 

Nazwa produktu            ................................................................................. 
Nr katalogowy produktu lub grupy  ................................................................................. 
Producent (nazwa, dane adresowe) ................................................................................. 
 

L.p. Opis wymagań/parametrów technicznych do przedmiotu 
zamówienia 

Wymagana 
wartość 

Parametry oferowanego urządzenia – TAK/NIE, 
podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. Wg 
wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 
i 3 niniejszej tabeli 

    1. 2 3 4 

DANE PODSTAWOWE  

    2. produkt fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020r Tak/podać  

3. 
sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej 
zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym oraz zawieszonego 
na osobnym zawiesiu sufitowym wysięgniku obrotowym  dwuramiennym  z  
uchwytem na dwa monitory LCD 26 cali 

TAK 

 

4. 
głowica zasilająca pionowa o wysokości, min. 140 cm TAK, podać  

5. 
ścianki głowicy zasilającej wykonane z anodowanego aluminium, łatwe do 
utrzymania w czystości: bez śrub, nitów, zaślepek, itp. na widocznych 
powierzchniach ścianek, wykonane z materiałów odpornych na działanie 
środków dezynfekcyjnych 

TAK 

 

6. 
z przodu głowicy zasilającej zainstalowane pionowe szyny do mocowania 
półek i innego wyposażenia 

TAK 
 

7. 
 Z przodu , na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej 
zainstalowane następujące gniazda : 
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:  
- tlen – 2 szt.(1szt po prawej , 1szt po lewej) 
- próżnia – 2 szt.(po prawej ) 

TAK 

 



b) gniazdka elektryczne 230 V –  minimum 14 szt.(10 szt z przodu i po 
2szt po bokach głowicy zasilającej) 
c) odciąg gazów po anestetycznych – 1 szt.(z tyłu głowicy) 
d) bolce ekwipotencjalne – 14 szt. 
e) gniazdko sieci komputerowej –minimum  4 szt.(po bokach) 
f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd 
niskoprądowych – 4 szt. (z tyłu) 

8. 
punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone na bocznych 
ściankach głowicy zasilającej (rozkład do szczegółowego ustalenia przez 
Zamawiającego) 

TAK 

 

9. 
gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych 
ściankach głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. 
prawej strony) oraz z przodu głowicy zasilającej (pozostałe) (rozkład do 
szczegółowego ustalenia przez Zamawiającego) 

TAK 

 

10.
punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim 
SS8752430 (tzw. typ AGA) lub równoważnym 

TAK 
 

11.
wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, 
trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą 
PN ISO 32 lub równoważną 

TAK 

 

12.
gniazdka elektryczne z bolcem, bryzgoszczelne (z klapką), stopień ochrony 
min. IP44 

TAK, podać 
 

13.
gniazdka sieci komputerowej typu RJ-45 TAK  

14.
przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd 
niskoprądowych:  
w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do 
zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna 
umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, 
system przywoławczy, itp.). 
Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do 
przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym 
poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla) 

TAK 

 

15.
na bocznych ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny TAK  



montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na 
lewej i na prawej ściance głowicy zasilającej (na jakiej wysokości do 
ustalenia przez zamawiającego) 

16.
kolumna wyposażona w schowek na nadmiar rur i kabli umożliwiający 
ukrycie wewnątrz głowicy zasilającej nadmiaru kabli elektrycznych (min. 
10 kabli zasilających 230 V) i przewodów teletechnicznych (min . 10 kabli 
+ kable sieci komputerowej) 

TAK  

17.
kolumna wyposażona w zestaw lamp diodowych zapewniających 
oświetlenie pośrednie (odbite) podczas zaciemnienia sali operacyjnej do 
zabiegów endoskopowych: 
- lampka oświetlająca podłogę zainstalowana na dolnej powierzchni 
kolumny, oraz 
- lampka oświetlająca sufit zainstalowana na wysięgniku kolumny 

TAK  

18.
zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do 
stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej, min. 2,0 metra 

TAK, podać  

19.
wysięgnik kolumny wyposażony w blokadę obrotu ramion oraz głowicy 
zasilającej (blokowane 3 przeguby) 

TAK  

20.
regulacja wysokości kolumny: jedno z ramion wysięgnika uchylne, 
napędzane elektrycznie, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w 
zakresie, min. 40 cm 

TAK, podać  

21.
przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany wysokości 
umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych pionowo uchwytach 
zainstalowanych na bocznej lub tylnej ściance głowicy zasilającej kolumny 

TAK  

22.
dodatkowe przyciski do zwalniania blokady obrotu ramion oraz zmiany 
wysokości umieszczone w ergonomicznych, zorientowanych poziomo 
uchwytach zainstalowanych z przodu jednej z półek zawieszonych na 
kolumnie 

TAK 

 

23.
ramiona wysięgnika i przyciski zwalniające blokadę obrotu ramion 
oznaczone kolorami w sposób ułatwiający obsługę kolumny: przycisk i 
obsługiwane przez ten przycisk ramię oznaczone takim samym kolorem 
(innym, niż drugi przycisk i drugie ramię) 
Przyciski do regulacji wysokości kolumny oznaczone odpowiednio 

TAK 

 



strzałkami góra/dół 

24.
udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które 
można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min. 180 kg 

TAK, podać 
 

25.
wyposażenie kolumny:- półki – 4 szt.- szuflada – 1 szt.- wysięgnik do 
mocowania monitora LCD na kolumnie – 1 szt.(dwuramienny min 80 cm)- 
wysięgnik do mocowania kardiomonitora na kolumnie – 1 szt.(min 40)- 
schowek na nadmiar kabli mocowany pod półką – 2 szt.- metalowy kosz 
na cewniki – 1 szt.- wysuwany pulpit na klawiaturę 39 cm x 25 cm - 2 
szt.- wysięgnik min. 40 cm z uchwytem na co najmniej dwa endoskopy – 
1 szt. - 2 podwójne uchwyty na wtyczki endoskopowe umiejscowione na 
bocznych ściankach pierwszej półki- reduktor do tlenu typ AGA –2 szt. - 
uchwyt na butelkę na wodę (stosowana do gastroskopii) 

TAK 

 

26.półki o wymiarach powierzchni roboczej:  
- szerokość: min. 40 cm   
- głębokość: min. 55 cm 

TAK, podać 
 

27.
wszystkie półki wyposażone w szyny montażowe TAK  

28.
wszystkie szyny montażowe na kolumnie o wymiarach zgodnych z Polską 
Normą PN EN ISO 19054 pt. ''Systemy szynowe do podtrzymywania 
wyposażenia medycznego'' t.j. grubość 10 mm, szerokość od 25 do 35 
mm lub równoważną 

TAK 

 

29.
powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez 

widocznych śrub lub nitów mocujących 
TAK 

 

30.
narożniki półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z 

tworzywa sztucznego 
TAK 

 

31.
możliwość regulacji wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnie 

przez użytkownika 
TAK 

 

32.
szuflada dzielona, zainstalowana pod najniższą półką TAK  

33.
możliwość łatwego (bez użycia narzędzi) wyjmowania szuflady do mycia i 

dezynfekcji 
TAK 

 



34.
front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez 

widocznych śrub lub nitów mocujących, bez wystających uchwytów , z tyłu 

szuflady schowek na nadmiar kabli 

TAK  

35.
wysięgnik do mocowania kardiomonitora na kolumnie jednoramienny, 

obrotowy, o zasięgu min. 40 cm i udźwigu min. 15 kg 
TAK, podać  

36.
wysięgnik do mocowania monitora LCD na kolumnie dwuramienny, 

obrotowy, o zasięgu min. 80 cm i udźwigu min. 15 kg 
TAK, podać  

37.
ramię dla monitora LCD wyposażone w uniwersalny uchwyt do mocowania 

dwóch monitorów LCD minimum 26 cali 
TAK, podać 

 

38.
możliwość mocowania monitorów LCD o przekątnej co najmniej 26 cali  TAK  

39.
uchwyty monitorów LCD wyposażone w zamykane schowki na zasilacz 

monitora 
TAK 

 

GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY W OKRESIE GWARANCJI  

40. Okres gwarancji - minimum 24 miesięcy (zgodnie z oświadczeniem w 

ofercie)  

Tak, podać  

41. Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa: w godzinach / nie 

dłużej jak 48 godzin w dni robocze. 

Tak, podać  

42. Maksymalny czas usuwania awarii: w dniach/ nie dłużej jak 5 dni 

roboczych 

Tak, podać  

43.Pełna bezpłatna obsługa serwisowa oferowanego sprzętu przez okres 
gwarancji. Podać ilość wymaganych przeglądów i odstępy czasowe 
między przeglądami w okresie gwarancji . 

Tak, podać  

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.  
 
 
                                                                                                                                                        ………………………………..……………… 

                                   (Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 



 

zał. nr 2 do zaproszenia do  
składania ofert 

 
....................................................      
/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,  
Adres, NIP, REGON/                                    
  

FORMULARZ OFERTY 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę kolumny endoskopowej 
do Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak 
A.ZP.24-3/20, składam(y) poniższą ofertę: 
 
Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł 
 
Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł 
 
Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł 
( słownie: ……………………………………………………………………… zł) 
 
Oświadczamy, że w cenie oferty w zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 
 
Oświadczam(y), że na oferowany przedmiot zamówienia udzielam(y) następującej 
gwarancji ………………… ………… (minimalnie 24 miesiące): 
 
Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonam(y) w terminie do ………………….  
( maksimum do 12 tygodni) od podpisania umowy. 
 
Oświadczam(y), że akceptuję(my) 30 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej 
przez zamawiającego. 
 
Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń. 
 
Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
Informacja dotycząca warunków serwisowania urządzenia w okresie gwarancji jak i w 
okresie pogwarancyjnym (w tym wykaz podmiotów wykonujących czynności serwisowe) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. 
Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: 

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

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

 

Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do 
zaproszenia. 
 



Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) 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 postępowaniu1* 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko  
 

Ades:  
 

Nr telefonu, nr faksu  
 

Adres e-mail  
 

 
Miejscowość ............................, dnia ....................................   r. 
 
 
 
 
 

........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .  



Zał. nr 3 do zaproszenia  
 

Projekt umowy 

 
Zawarta zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) w dniu ……………… roku w Zakopanem 
pomiędzy:  
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc "Odrodzenie" im. Klary Jelskiej w Zakopanem, 
ul. Gładkie 1, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym -rejestrze stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000007565, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz zarejestrowanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą pod nr 000000006064, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego,  NIP: 
736-14-54-134, REGON 000295171 
reprezentowanym przez: 

Dyrektora – dr hab. med. Marcina Zielińskiego 

za kontrasygnatą Głównej Księgowej- mgr Jadwigi Radom 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym 

a 
............................................................................................................................ 

reprezentowanym przez  

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

zwanym w dalszej części niniejszej  

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie   
fabrycznie nowej kolumny endoskopowej, rok produkcji 2020, na potrzeby Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem „Odrodzenie”, zgodnie ze złożoną ofertą 
z dnia ………………, na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert oraz 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 obejmuje przeszkolenie personelu 
w zakresie  obsługi sprzętu.  

3. Specyfikację przedmiotu umowy zawiera załączona do niniejszej umowy oferta 
Wykonawcy wraz ze specyfikacją techniczną (opisem) urządzenia, stanowiące 
integralną część umowy. 

4. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy 
określony w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy spełnia wymagania określone w ustawie 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.175), 
w szczególności jest oznakowany znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była 
przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej, to obok znaku CE jest 
umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej. 

6. Zamawiający zamawia zrealizowanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy bez zbędnej zwłoki, w terminie określonym w § 3 niniejszej umowy, 
przy zachowaniu należytej staranności. 

7. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i) 
…………………........... tel. .....................………........... fax ................................ 

8. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest Prof. 
dr. hab. n.med. Artur Szlubowski - tel. 18/20 150 45 wew. 154 fax.: 18 20 14632  
 



§ 2 
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy  

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej przez siebie działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia własnymi siłami, bez udziału 
podwykonawców*/ przy udziale podwykonawców*   

4.  Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy ............... (nazwa firmy) 
następujący zakres czynności: ………………………………………….( zapisy zostaną 
doprecyzowane po wyborze Wykonawcy)  

5. Zmiana podwykonawcy w okresie trwania umowy wymaga pisemnego 
uzasadnienia i zgody Zamawiającego.  

6. Zatrudnienie podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego stanowi 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 
  

§ 3 
Dostawa i odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Przedmiot umowy  określony w § 1 ust. 1 i 2 zostanie zrealizowany w terminie do 

……… tygodni od daty podpisania umowy. 
2. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ul. Gładkie 1, 34-500 

Zakopane nastąpi na koszt Wykonawcy. 
3. Do dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca dołączy wymagane świadectwo 

dopuszczenie do obrotu, atest, certyfikat, instrukcję obsługi, paszport techniczny  
urządzenia, wykaz materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji, 
przedmiotu umowy określonych przez producenta, wykaz dostawców części 
zamiennych, części zużywalnych oraz materiałów eksploatacyjnych określonych przez 
producenta przedmiotu umowy, wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub 
autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej 
lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub 
doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa – 
które zgodnie z instrukcją używania  przedmiotu umowy nie mogą być wykonane 
przez Zamawiającego itp. Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na  język 
polski. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie  
 

1. Wynagrodzenie za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą 
przetargową wynosi:  
netto:....................... zł plus podatek VAT …...% w kwocie ………. zł, co daje kwotę 
brutto: ……………… zł (słownie złotych: ...................................)  

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie jest ostateczne i zawiera wszystkie koszty 
Wykonawcy. 

3. Wykonawca, określone w ust. 1 wynagrodzenie, otrzyma po wykonaniu całości 
przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru i złożeniu faktury.  

4. Płatność wynikająca z realizacji niniejszej umowy nastąpi przelewem na wskazany 
w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego.  



5. W przypadku wyboru przez Wykonawcę wysłania ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej należy ją wysłać do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF): skrócona nazwa skrzynki: Szpital Specjalistyczny 
Chorób Płuc;  Typ/Numer skrzynki PEPPOL: NIP 7361454134. 

6. W przypadku nieterminowego uregulowania należności, określonej w ust. 1 Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych, o 
których mowa w ustawie z dn. 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 118). 

 
§ 5 

Warunki gwarancji i serwisu 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy bez usterek. 
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia w terminie do trzech dni 
roboczych od daty zgłoszenia. 

3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy, sprawny 
i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku.  

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości przedmiotu umowy objętego niniejszą umową, 
na warunkach oferty licząc od dnia dokonania końcowego, bezusterkowego 
i protokolarnego odbioru, tj.: …………… miesięcy. 

5. Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków zaproszenia do 
składania ofert w toku realizacji umowy i zawierać zapisy mniej korzystne niż 
określone w K.C. art. 577 do art. 581.  

6. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny autoryzowany serwis 
gwarancyjny oraz autoryzowany serwis eksploatacyjny na warunkach oferty, w tym 
w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne i 
konserwacje, celem zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy sprzętu 
medycznego stanowiących przedmiot umowy. Wykonanie prac serwisowych 
Wykonawca będzie potwierdzał dokonując wpisów we właściwej dokumentacji 
eksploatacyjnej sprzętu medycznego zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym 
stanem prawnym, w szczególności każda czynność będzie odnotowana w paszporcie 
technicznym urządzenia.  

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do załatwiania wszelkich 
formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego elementu 
przedmiotu umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do 
Zamawiającego lub importem części zamiennych – bez udziału Zamawiającego.  

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki wynikające z gwarancji realizować będzie 
autoryzowany serwis.  

9. W przypadku awarii przedmiotu umowy Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu od 
momentu zgłoszenia zgodnie z oświadczeniem zawartym w zał. nr 1 do niniejszej 
umowy w pkt „Warunki gwarancji i serwisu” .  

10. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją Wykonawca odpowiada 
zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba- za 
transport sprzętu do punktu naprawy, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12. Czas usunięcia 
awarii w okresie gwarancji max 5 dni roboczych. 

11. Maksymalnie 3 udokumentowane naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub 
podzespołu przedmiotu umowy, wyłączające urządzenie z eksploatacji uprawniają do 
wymiany elementu lub podzespołu na nowy.  

12. Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów 
przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, 
podzespołów i całego przedmiotu umowy Wykonawca potwierdzi stosownym 
protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.  



14. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o planowanym przeprowadzeniu przeglądu gwarancyjnego i upływie okresu 
gwarancji.  

15. W wypadku nie złożenia zawiadomienia, o którym mowa w  ust. 14 niniejszego 
paragrafu, okres gwarancji zostaje przedłużony do czasu dokonania kolejnego 
przeglądu gwarancyjnego.  

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po upływie terminu 
gwarancji, jeżeli wniósł reklamację przed upływem okresu gwarancji.  

17. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas 
wynikający z przestoju przedmiotu umowy związany z naprawą lub wymianą 
uszkodzonego podzespołu lub jego części.  

18. O wadliwej pracy dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej i na numer faksu Wykonawcy. 

 
§ 6 

Kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne 
z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań z umowy wynikających. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i montażu przedmiotu 
niniejszej umowy; 

b) 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4  ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień opóźnienia wymiany lub usunięcia wad  ponad terminy 
wynikające z umowy, 

c) 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego  w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, leżących po 
stronie Wykonawcy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącone przez Zamawiającego 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
kary umowne na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe  
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
Załączniki:  
1. Zestawienie parametrów technicznych,  
2. Formularz ofertowy. 

 
 

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

Zamawiający      Wykonawca 
 


